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1 ORIENTERING 

1.1 DRI ENTREPRISER VED SAMLET DRIFTSUDBUD 2012  

Løbende Vejdrift (LVD) består af følgende entrepriser: 

 

Fagområde Entreprisebetegnelse 

 

Løbende vejdrift – Vejdrift (LVD-DRI) DRI-ND-1 

DRI-ND-2 

DRI-SD-3 

DRI-OD-4 

DRI-OD-5 

 

Entreprisenavne anvendes bl.a. i forbindelse med bilagsbetegnelser, jf. afsnit 1.3.  

 

1.2 DRI UDBUDSMATERIALE OG KONTRAKTGRUNDLAG 

Figuren neden for viser en hovedoversigt over dokumenter i udbudsmaterialet for de enkelte DRI entre-

priser 

 

UDBUDSREGLER TEKNIK ØKONOMI 

 

 

 

 

  

 

 

  

JURA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Dokumenterne er kortfattet karakteriseret her: 

 Udbudsbekendtgørelse (UBK) og Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) omhandler grund-
laget for udbuddet frem til kontraktindgåelse. Disse dokumenter indgår ikke i kontrakten 

 Særlige Betingelser (SB) indeholder tilføjelser og ændringer til AB 92. Særlige betingelser har 
grænseflader til SAB-SOS. Disse er markerede ved henvisninger i teksten i begge dokumenter. 

Styring og samarbejde  

(SAB-SOS) 

 

Tilbuds-, afreg-

nings- og bods-

grundlag  

(TABG-DRI)  

entrepriser 

 
Tilbudslister  

(TBL-DRI) 

Særlig Arbejdsbeskrivel-

se 

(SAB-Teknik-DRI) 

Omfattende alle jobtyper for 

DRI 

Særlige betingelser 

(SB-LVD) 

Udbudsbekendtgørelse 

(UBK) 

 

Bestemmelser om udbud 

og tilbud (BUT) 

Entreprisekontrakt (EK) 

For hver entreprise 

Plan for sikkerhed og 

sundhed (PSS-P) 

Almindelige betingelser 

(AB 92) 
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 Entreprisekontrakt (EK) indeholder bl.a. bestemmelser om virksomhedsoverdragelser  

 Særlig arbejdsbeskrivelse for styring og samarbejde (SAB-SOS) beskriver krav og oplysninger 
om forholdene mellem entreprenøren, bygherren og myndigheder m.fl., samt krav til de reelle 
systemer som entreprenøren skal benytte sig af. Endvidere beskrives krav, som entreprenøren 
skal opfylde på sit arbejdssted, sin arbejdsmetode og om sit personale og materiel. 

 Denne Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) indeholder entreprisens omfang, ydelses-
forudsætninger og entreprenørens ydelser specifikt for autoværnsopgaver. 

1 

Denne Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) indeholder entreprisens omfang, ydelsesfor-

udsætninger og entreprenørens ydelser specifikt for vejdriftopgaver  

 Tilbuds-, afregnings- og bodsgrundlag (TABG-DRI) beskriver grundlaget for afregning af til-
budslistens poster.  

 Tilbudslisten indeholder faste enheds priser til arbejder på udførelseskrav og enhedspriser til 
regningsarbejder.

 1
 

Tilbudslisten indeholder faste enheds priser til arbejder på tilstandskrav, udførelseskrav og reg-
ningsarbejder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
. Gennemstreget tekst er ændret iht. Rettelsesblad nr. DRI- 3. Ny tekst er i blå/gråtone 
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1.3 BILAGSMATERIALET TIL SAB-TEKNIK-DRI 

Bilagsbetegnelser og indhold fremgår af skemaet BILAGSOVERSIGT – BILAG-LVD-DRI-1 

 

 

 
  



Vejdirektoratet – Samlet driftsudbud 2012 April  2012 /Revision 2 af 15. april 2013 

Løbende Vejdrift Side 10 af 436 

Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

1.4 ENTREPRISERNES OMFANG 

Entrepriserne omfatter følgende jobtyper: 

 

Jobtype Underopdeling veje broer tunneller 

Vejmandstilsyn Faste daglige tilsynsopgaver x x x 

 Bestilt assistance til særlige opgaver x x x 

Renhold      

  Renhold af befæstede arealer  x x x 

  Renhold af rabatter, beplantninger og udstyr x x x 

  Renhold af toiletter på sideanlæg x   

 Ukrudtsbekæmpelse på befæstede arealer x x x 

Brønde, dræn og afløbsledninger på broer    

  

Vedligeholdelse af nedløbsbrønde og afløb fra broer og 

tunneller 

 x x 

Brønde, dræn og afløbsledninger    

 Vedligeholdelse af brønde, afløbsledninger og dræn x   

Rabatter, grøfter og regnvandsbassiner     

  Vedligeholdelse af rabatter x x x 

  Vedligeholdelse af grøfter x x  

  Vedligeholdelse af regnvandsbassiner x x  

Skilte      

  Vedligeholdelse af skilte og skiltestandere x x x 

  Vedligeholdelse af kantpæle x x x 

Beplantninger      

  Fritrumsbeskæring og beskæringer ved broer  x  

 Beskæringer for oversigt og frit sigt til skilte x x  

  Vedligeholdelse af beplantninger x   

Græsslåning      

  Græsslåning i byområder og på sideanlæg x   

  Græsslåning i det åbne land x   

Vintertjeneste      

  Vintertjeneste på gangarealer på sideanlæg x   

Brolægning, kantsten, fliser    

  Vedligeholdelse af fortove x x  

  Vedligeholdelse af kantsten x x x 

  Vedligeholdelse af heller mv. x   

Hegn, vildtspring og faunapassager     

  Vedligeholdelse af hegn og vildtspring x x  

  Vedligeholdelse af faunapassager x   

 

Hver jobtype er beskrevet i selvstændigt kapitel i nærværende SAB. 
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Følgende arbejder indgår ikke i entreprisen og vil blive udført for Vejdirektoratet ved anden entreprenør: 

 Belægningsarbejder i asfalt – reparationer og slidlag 

 Reparationer og renovering af bygværker  

 Vedligehold af autoværn 

 Vintertjeneste på kørebaner og P-arealer. 

 Beredskab 

 Belysnings- og signalarbejder  
 

De veje som indgår i entreprisen fremgår af BILAG-LVD-DRI-2 

 

Entreprisen er inkl. de sideanlæg, broer og tunneller, som findes på vejstrækningerne. 

Entreprisen kan også omfatte enkelte broer, der ligger udenfor statsvejnettet. 

 

Broer, som indgår i entreprisen kan ses på bilag BILAG-LVD-DRI-3 

Sideanlæg som indgår i entreprisen kan ses på BILAG-LVD-DRI-4 

 

Det samlede statsvejnet kan ses her: 

http://www.vejdirektoratet.dk/dokument.asp?page=document&objno=76737 20 

www.vdvejdrift.dk/udbud2012/Upload/Statsvejsnettet.pdf  

 

Sideanlæggenes placering langs statsvejnettet kan ses her: 

http://www.trafikken.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=9634 

 

 

 

1.5 MÅLSÆTNING MED OG OVERORDNEDE KRAV TIL DRIFT OG VEDLIGEHOLD  

Det overordnede mål for drift og vedligehold er: 

 

 at opretholde det trafikale sikkerhedsniveau  

 at optimere funktionalitet, kvalitet og økonomi  

 at overholdelse krav til miljø- og arbejdsmiljøpåvirkninger i forbindelse med arbejdets udførelse 
 

Den systematiske drift og vedligehold skal gennemføres i samarbejde mellem Vejdirektoratet og entre-

prenøren og ved fælles indsats opfylde de overordnede krav: 

 

 at veje og udstyr altid i videst mulig udstrækning opfylder kravene til sikkerheds- og funktions-
mæssig henseende 

 at minimere generne for trafikanterne 

 ikke at udføre undervedligehold, som kan føre til funktionssvigt, give sikkerhedsmæssige risici, 
stor reduktion af restlevetiden, følgeskader på andet udstyr, havari eller miljøproblemer 

 at vejene er vel vedligeholdt.  
 

Ydelsesforudsætninger og krav til entreprenørens ydelser for opfyldelse af de overordnede mål og krav, 

er indeholdt i denne SAB-Teknik-DRI samt SAB-SOS og øvrigt udbudsmateriale. 

 

 

 
20

. Gennemstreget link er ændret. Nyt link er i blå/gråtone 

 

http://www.vejdirektoratet.dk/dokument.asp?page=document&objno=76737
http://www.vdvejdrift.dk/udbud2012/Upload/Statsvejsnettet.pdf
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1.6 NORMER OG STANDARDER 

Generelle normer og standarder, som er relevante for DRI-entrepriser og som skal opfyldes, fremgår af 

særlige arbejdsbeskrivelser for hver jobtype. 
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2 YDELSESFORUDSÆTNINGER  

Afsnittet beskriver de DRI-specifikke forudsætninger og de ydelser, der er til rådighed for entreprenøren 

for opfyldelsen af kravene ved udførelsen af entreprisens arbejdsopgaver. 

 

2.1 GENERELT 

2.2 GENERELLE ADMINISTRATIVE VÆRKTØJER/SYSTEMER 

 

Entreprenøren skal anvende følgende generelle administrative systemer. Systemerne er detal-

jeret beskrevet i SAB-SOS.  

 

 JobManager 

 GPS Log 

 ROV 

 VAV 

 VejmanDK 

 VejmanDK/roadBase 

 DanDas 

 Driftlocator 

 Reporterman 
 Faste digitale billeder på nettet(Vejen i billeder) Findes her: 

http://www.vejsektoren.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=97856 
21

 
http://dev2000.vd.dk/vis/vejbildsmk.htm  

 

Vejdirektoratet driver disse systemer. Entreprenøren får systemerne eller adgang til dem stillet 

til rådighed af Vejdirektoratet. 

 

Entreprenøren skal sikre, at de relevante medarbejdere får undervisning i brug af systemerne, 

jf. SAB-SOS.  

 

2.3 TRAFIKINTENSITET 

Trafikintensiteten har betydning for mængden af affald, der optræder på vejarealet samt det slid, der sker 

på vejene og udstyret. 

 

En oversigt over trafikintensiteten på alle statens veje kan ses på side 12 i dokumentet ”Statsvejsnettet-

2012, som kan findes her: http://www.vejdirektoratet.dk/dokument.asp?page=document&objno=279918. 
21

 

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/publikationer/Lists/Publikationer/Attachments/373/FINAL

_LOW_Statsvejnettet_2012_Bog.pdf  

 

Trafikintensiteten er udtrykt ved årsdøgntrafikken (ÅDT), der beregnes som 1/365 af årets samlede trafik, 

der passerer en vej. 

 
21

. Gennemstreget link er ændret. Nyt link er i blå/gråtone  

http://www.vejsektoren.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=97856
http://dev2000.vd.dk/vis/vejbildsmk.htm
http://www.vejdirektoratet.dk/dokument.asp?page=document&objno=279918
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/publikationer/Lists/Publikationer/Attachments/373/FINAL_LOW_Statsvejnettet_2012_Bog.pdf
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/publikationer/Lists/Publikationer/Attachments/373/FINAL_LOW_Statsvejnettet_2012_Bog.pdf
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2.4 KORT  

Geografisk oversigtskort for entrepriseopdeling fremgår af BILAG-LVD-DRI-5, som ses her: 

 

 
 

Følgende materiale vil kunne stilles til rådighed i forbindelse med udførelsen: 

 Digitale grundplaner over alle statens veje 

 Kort over Sideanlæg  
 

Planer og aftaler for grænsedragning kan på forlangende fremvises på Vejdirektoratets tjenestesteder i 

hhv. Ålborg, Middelfart og Næstved. 

 

2.5 ADGANG TIL MÅLERE 

Aflæsning af forbrugsmålere indgår i entreprisen som en bestilt delopgave for vejmandstilsynet. 
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Vejdirektoratet leverer alle nødvendige oplysninger om måleres placering og evt. nøgler, så aflæsning af 

målere kan udføres. 

 

Aflæsninger skal registreres og indberettes som anført i instruks for aflæsning af målere under vejmands-

tilsyn. 

 

2.6 BEREDSKABSENTREPRISER 

For beskrivelse af samarbejde med Beredskabsentrepriserne henvises til SAB-SOS. 

 

2.7 BYGHERRENS YDELSER 

Vejdirektoratet stiller ikke materialer, udstyr, oplagspladser eller mandskabsrum til rådighed – dog kan af-

tale om pladser til deponi af jord indgås fra gang til gang. 

 

2.8 ARBEJDSPLAN 

Generelle krav til entreprenørens arbejdsplan fremgår af SAB-SOS, afsnit 6.  

 

Eventuelle supplerende krav til arbejdsplanen for fagområderne fremgår af skemaet: 

 

Entreprisetype/jobtyper Minimumskrav til arbejdsplan 

1. Vejdrift – Vej-
mandstilsyn 

Entreprenøren skal udarbejde plan for rute inddeling med angivelse af 

bemanding. Listen skal indeholde entydig identifikation ift. GPS overvåg-

ning 

 

Der udarbejdes en overordnet arbejdsplan for Vejmandstilsynet indehol-

dende: 

 Samlet tidsplan for opgaven (ferier indgår) 

 Budget for opgaven 

 Entreprenørens egenkontrol 

 Betalingsplan for opgaven 
 

Entreprenøren skal ved entreprisens opstart udarbejde og udlevere plan 

for oplæring af de medarbejdere der skal udføre vejtilsynet. I denne plan 

skal ligeledes være særligt afsnit, der beskriver oplæring af nye medar-

bejdere for vejtilsyn generelt. 

 

2. Vejdrift – Renhold Entreprenøren skal i november/december udarbejde en detaljeret ar-

bejdsplan og betalingsplan for det efterfølgende år. Arbejdsplanen skal 

dække samtlige arbejder der udføres både på tilstands- og på udførel-

seskrav. Ud for hver enkelt arbejdsopgave, skal være angivet: 

 Tidsplan for opgaven 

 Plan for allokerede ressourcer 

 Budget for opgaven 

 Entreprenørens egenkontrol 
 

3. Vejdrift –  
Afvanding 

Som do. under 2. Vejdrift – renhold 
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4. Vejdrift –  
Skilte og kantpæle 

Som do. under 2. Vejdrift – renhold 

5. Vejdrift –  
Græsslåning 

Som do. under 2. Vejdrift – renhold 

6. Vejdrift –  
Beplantning 

Som do. under 2. Vejdrift – renhold 

7. Vejdrift –  
Hegn 

Som do. under 2. Vejdrift – renhold 

8. Vejdrift –  
Brolægning 

Som do. under 2. Vejdrift – renhold 

9. Vejdrift –  
Vintertjeneste på 
gangarealer 

Som do. under 2. Vejdrift – renhold 
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3 ENTREPRENØRENS YDELSER 

3.1 GENERELT 

Formålet med entreprenørens ydelser er at sikre, at drift af statsvejene til enhver tid overholder de opstil-

lede kvalitetskrav.  

 

3.2 RESSOURCER 

De ressourcer, der anføres krav til i dette afsnit omfatter medarbejdere og materiel. 

 

3.2.1 Entreprenørens medarbejdere 

Generelt 

For de enkelte entrepriser skal de medarbejderkategorier, som er anført neden for, være til rådighed for 

entreprisens gennemførelse. En medarbejder kan dække flere medarbejderkategorier. 

Entreprenørens medarbejdere på entreprisen skal forelægges Vejdirektoratet til godkendelse ifm. op-

startsworkshoppen, jf. SAB-SOS og senere udskiftning af disse medarbejdere skal godkendes af Vejdi-

rektoratet, inden de begynder at arbejde på entreprisen. 

 

Medarbejder – kvalifikationer og kompetencekrav 

Kvalifikationer er medarbejderens faglige erfaring og viden. Kompetencer indeholder tillige de krav, der er 

til den pågældende medarbejderkategori angående udfyldelse af ansvar, indsigt i entrepriseorganisatio-

nen, i kontraktgrundlaget, mv.  

 

Entrepriseleder 

Entrepriselederen er den overordnede ansvarlige for entreprenørens samlede indsats og skal være be-

myndiget til at indgå aftaler med Vejdirektoratet. Entrepriselederen har ansvar for den daglige entreprise-

ledelse.  

 

Der stilles følgende kvalifikationskrav til entrepriselederen: 

 

 Supplerende lederuddannelse ved deltagelse i kurser af minimum samlet 6 dages varighed 

 Min. 5 års erfaring med entrepriseledelse indenfor de aktivitetsområder, kontrakten vedrører  

 ”Vejen som arbejdsplads” trin I og II 
 

Vejmandstilsyn 

De personer, som skal varetage opgaver under vejmandstilsyn skal have uddannelse i følgende: 

 Brugen af Vejman.dk 

 Brugen af JobManager 

 VEJ-EU kurser:  
o Vejen som arbejdsplads trin 1 + 2. 

 

Alle medarbejder, der fungerer som vejmandstilsyn, skal gennemgå en oplæring, som skal gøre dem i 

stand til at varetage en større del af sagsbehandlingen, samt at kunne hjælpe de vejdriftsansvarlige med 

deres specialopgaver.  

 

Sagsbehandlingen baseres på instrukser for vejmandstilsyn, BILAG-LVD-DRI-6 – som ses her: 
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Servicetekniker, renhold og rengøring af driftsbygning  

Der stilles følgende kvalifikationskrav: 

 ”Vejen som arbejdsplads” trin I  
 

Specialarbejdere 

Der stilles følgende kvalifikationskrav: 

 ”Vejen som arbejdsplads” trin I  
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Lærlinge 

Lærlinge må kun anvendes i følge med servicemontør eller anden faglært håndværker. 

Der stilles følgende kvalifikationskrav: 

 ”Vejen som arbejdsplads” trin I  
 

3.2.2 Materiel 

Entreprenøren skal stille alt nødvendigt materiel og udstyr til rådighed: 

 

 Servicevogn for medarbejdere, der varetager andre opgaver end vejmandstilsyn.  

 Servicevogn skal være udstyret med krydsblink iht. Vejdirektoratets regler herfor: 
http://www.vejsektoren.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=210833  

22
 

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/vejregler-og-

tilladelser/tilladelser/Documents/Instruks_rev_november_2012.pdf 

 Servicevognen skal have tilstrækkelig motorkraft til at manøvrere i alle situationer uden at 
genere trafikafvikling 

 GPS log, jf. SAB-SOS. 
 

 Køretøj til vejmandstilsyn: 

 farve, størrelse, m.m. i overensstemmelse med gældende regler. Kan ses her: 
http://vejregler.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=bek20080244-
full&treeNav=true&navId= 

22
 

http://vejregler.lovportaler.dk/showdoc.aspx?schultzlink=bek20120800 

 skal være udstyret med reflekterende afmærkning og blinkende kryds iht. Vejdirektoratets 
regler herfor 

 med GPS log til registrering/dokumentation af køretøjets rute, jf., SAB-SOS-Bilag 3 

 Udstyret med afmærkningsmateriel til akut afmærkning af trafikfarlige tilstande/situationer 

 Udstyret med bærbar computer, der er koblet op til Vejdirektoratets It-værktøjer og pro-
grammer jf. pkt. 2.2 

 

 Alt værktøj for alle medarbejderkategorier, som er nødvendigt til arbejdets udførelse, og uan-
set, hvilket køretøj, der benyttes. 

 

 Relevant IT udstyr (fx bærbar computer). Alle stationære og bærbare computere skal være af 
tidssvarende standard inklusive almindeligt gængs standardprogrammel herunder ”office-
værktøjer”. De skal som minimum modsvare de til enhver tid gældende krav gældende for de 
generelle og specifikke VD-it-værktøjer, som er anført i nærværende beskrivelse samt i SAB-
SOS (de her anførte krav vil – når de sammenholdes med det tilsvarende nutidige performan-
ceniveau for standard computere – kunne regnes som vejledende for det kvalitetsniveau, en-
treprenøren skal forvente der til enhver tid stilles). 

 
22

. Gennemstreget link er ændret. Nyt link er i blå/gråtone 

 

3.3 ENTREPRENØRENS ENTREPRISELEDELSE 

Formålet med entrepriseledelsen er at sikre:  

 at entreprenøren kan leve op til Vejdirektoratets ønske om mest muligt initiativ til entreprenøren  

 at der til enhver tid er et samlet overblik over entreprisen og dens aktiviteter med hensyn til for-
løb, stade, fremdrift og forbrug 

 at der varetages koordinering såvel internt som eksternt 

 at generelle administrative og udførelsesmæssige krav overholdes 

 at kritiske situationer håndteres hensigtsmæssigt og korrekt 

http://www.vejsektoren.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=210833
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/vejregler-og-tilladelser/tilladelser/Documents/Instruks_rev_november_2012.pdf
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/vejregler-og-tilladelser/tilladelser/Documents/Instruks_rev_november_2012.pdf
http://vejregler.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=bek20080244-full&treeNav=true&navId=
http://vejregler.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=bek20080244-full&treeNav=true&navId=
http://vejregler.lovportaler.dk/showdoc.aspx?schultzlink=bek20120800
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 at sikre at den aftalte kvalitet leveres 
 

I arbejdet indgår innovation og udvikling af entreprisen i tæt samarbejde med Vejdirektoratet og som en 

del af dialogbaseret samarbejde. 

 

Entrepriselederen 

Entrepriselederen er den overordnede ansvarlige for entreprisen og den person, som varetager entrepri-

seledelsen og dens ledelsesmæssige opgaver hos entreprenøren. Han er Vejdirektoratets entydige kon-

taktperson om ledelsesmæssige og kontraktuelle forhold. 

 

De ledelsesmæssige opgaver omfatter:  

 Planlægning og tilrettelæggelse af entreprisen 

 udarbejde og vedligeholde arbejdsplan jf. SAB-SOS 

 detailplanlægning af forestående aktiviteter 

 udarbejde tilbud 

 sikre allokering af optimale ressourcer og kompetencer 

 sikre at arbejderne planlægges og gennemføres med minimum af spildtid og transportomkost-
ninger. 

 

 Opfølgning på entreprisens udførelse 

 vedligeholde aktivitetsoverblik (dvs. have styr på udførte og igangværende aktiviteter, indhold, 
fremdrift, forbrug, forklaringer, komplikationer etc.) 

 aktiv og kvalificeret deltagelse i driftsplanlægning og i driftsmøder 

 udarbejde periodiske afrapporteringer. 
 

 Administrativ jobstyring 

 sikre at der sker rapportering om arbejdets fremdrift og økonomi i JobManager jf. SAB-SOS 

 overvåge overholdelse af budgetrammer og tidsterminer 

 sikre anvendelse af de administrations- og styringssystemer, som Vejdirektoratet stiller til rå-
dighed, herunder medvirke til løbende opdatering af stamdata. 

 

 Varetage kvalitetsledelse, sikkerhed og sundhed samt miljøledelse 

 ansvar for  gennemførelse af kvalitetsstyring, sikkerhed og miljøledelse. 
 

 Varetage optimeringstiltag 

 kvalitetssikre idéer til strategiske vedligeholdelsesaktiviteter 

 kvalitetssikre idéer til forbedringer af arbejdets udførelsesgrundlag (procedurer o.l.). 
 

 

3.4 RESPONSTIDER OG TIDSFRISTER 

Tidsfrister for opgavers udførelse fremgår af Elementbeskrivelser, BILAG-LVD-DRI-7 inkl. underbilag. 

Responstider fremgår af pkt. 5.2.3. 
2
 

Tidsfrister for opgavers udførelse fremgår af Elementbeskrivelser, BILAG-LVD-DRI-7 inkl. underbilag.  
Responstider fremgår af TABG afsnit 1.8 Katalog over bod og betalingsreduktion, samt SAB-SOS afsnit 8 

Mangler og bod. 

 

Dokumentation for kvalitet og overholdelse af responstider og tidsfrister skal dokumenteres i JobMana-

ger. 

 
2 

Gennemstreget tekst er ændret iht. Rettelsesblad nr. DRI- 4. Ny tekst er i blå/gråtone 
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3.5 FORHOLD TIL ANDRE ENTREPRENØRER 

Entreprenøren skal acceptere at anden entreprenør udfører mindre arbejder af samme art som nærvæ-

rende entreprise i forbindelse med udførelse af egen entreprises opgaver.  

Eksempel: ME-entreprenøren kan være nødt til at klippe grene af buske for at kunne komme til tek-

nikskabe. 

 

3.6 PROJEKTARBEJDE 

Såfremt Vejdirektoratet ønsker entreprenørens assistance i forbindelse med oprydning og afmærkning ef-

ter forurening med farlige stoffer samt efter trafikuheld mv., vil dette blive rekvireret i hvert enkelt tilfælde 

og afregnet særskilt. 

 

Entreprenøren er forpligtiget til at påtage sig sådanne opgaver, for så vidt de begrænser sig omfangs- og 

indholdsmæssigt til at kunne udføres med de kompetencer og ressourcer og den viden entreprenøren er i 

besiddelse af. 

 

Vejdirektoratet afgør i hvert enkelt tilfælde, om projektopgaven skal udføres som: 

 

 Regningsopgaver iht. enhedspriserne i nærværende kontrakt, hvis sådanne findes 
 

 Fastprisopgave efter indhentet tilbud fra entreprenøren 
 

 Indhentning af tilbud 
 

Som udgangspunkt skal opgaverne udføres efter samme retningslinjer, som gælder for opgaverne i en-

treprisen.  

 

3.7 KABLER OG LEDNINGER 

Før gravearbejder i vejareal skal entreprenøren undersøge hvorvidt der eksisterer ledninger eller kabler 

indenfor graveområdet, så beskadigelse heraf undgås. 

 

 

 

3.8 SKADER 

Skader som entreprenøren forvolder på Vejdirektoratets ejendom i forbindelse med arbejdet skal registre-

res og omgående meddeles Vejdirektoratet. Skader på 3. mands person eller ejendom afgøres efter de 

almindelige erstatningsretslige regler i dansk ret. 

 

3.9 HITTEGODS 

Opsamlet hittegods, meddeles ejeren/politiet og afleveres til politiet i fornødent omfang. 
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4 KVALITETSKRAV 

4.1 GENERELT 

For arbejde der udføres til tilstandskrav: 

 

Tilstandskrav: 

Ved tilstandskrav forstås, at arbejderne på entreprenørens egen foranledning skal gennemføres således, 

at det fastsatte kvalitetskrav til enhver tid (= alle dage i året, 365/366) er overholdt jf. beskrivelse i SAB-

SOS afsnit 8.4. 

 

Hærværk defineres som alt som folk ødelægger med vilje eller efterladt affald i mængder udover  

0,5 m
3
. Hærværk udbedres som regningsarbejde. 

 

Regningsarbejde = Udførelseskrav 

Ved regningsarbejde til udførelseskrav forstås, at arbejderne efter Vejdirektoratets rekvisition skal gen-

nemføres så, det fastsatte kvalitetskrav er overholdt umiddelbart efter, at arbejdet er udført. 

Umiddelbart = samme dag som arbejdet er færdigmeldt. 

Ved længere sammenhængende strækninger skal der ske en daglig færdigmelding. 

 

Vejens og sideanlæggenes arealer og udstyr er beskrevet som elementer jf. denne arbejdsbeskrivelses 

elementbeskrivelser. Kvalitetskravet fremgår af elementbeskrivelserne for hvert enkelt element 

 

Elementbeskrivelser: 

Elementbeskrivelserne er opbygget så de indeholder: 

 definition af elementet  

 beskrivelse af, hvor det kan forekomme og  

 hvorledes elementet vedligeholdes.  
 
3
 Hvor der i SAB-Teknik og/eller elementbeskrivelserne er anført et produktnavn, skal dette læses som 

"produktnavn" eller tilsvarende. 

 

4.2 MATERIALER 

De benyttede rengøringsmidler og forbrugsmaterialer skal være biologisk nedbrydelige og af en sådan 

beskaffenhed, at de ikke er skadelige. Materialerne skal være miljømærket, godkendt iht. ISO 9 001 eller 

14 001. 

 

Endeligt valg af materialer skal ske efter en samlet vurdering af arbejdsmetode og anvendte materialer. 

Den kombination, der giver mindst mulig miljø- og sundhedsbelastning skal vælges. 

 

Anvendelse af rent sekundavand, eksempelvis opsamlet regnvand, vil kunne ske efter nærmere aftale 

med Vejdirektoratet. 

 

 

 
3
 Tilføjelse iht. Rettelsesblad nr. DRI- 6. Ny tekst er i blå/gråtone 
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Anvendelse af kemikalier – ud over anerkendte rengøringsmidler – må kun finde sted efter skriftlig tilladel-

se fra Vejdirektoratet og skal dokumenteres i en rapport med detaljeret angivelse af middel, forbrug og 

sted. Vejdirektoratets tilladelse forudsætter, at entreprenøren har undersøgt mulige alternativer og at dis-

se er fundet uhensigtsmæssige ud fra en samlet vurdering omfattende miljø og økonomi. 

 

 

4.3 UDFØRELSE 

Alle arbejder skal udføres så det i elementbeskrivelserne angivne kvalitetsniveau opnås. 

 

Berørte trafikarealer skal være rengjort hver dag ved arbejdstids ophør. 

Materiellet skal være afskærmet således at sten og andre løse genstande ikke kastes mod trafik eller 

personer, samt at snavs og affald ikke kastes ud over færdsels- og/eller naboarealer. 

 

Befæstede arealer skal løbende renholdes for spild mv. i forbindelse med arbejdets udførelse. 

Efter at arbejdet er udført skal området efterlades rengjort og ryddeligt, senest ved arbejdsdagens ophør. 
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5 KONTROL OG DOKUMENTATION 

5.1 GENERELT  

Kvalitetsstyring skal gennemføres som anført i SAB-SOS pkt. 7.2. 

 

5.1 ENTREPRENØRENS TILSYN OG EGENKONTROL 

Entreprenøren fører tilsyn med arbejdet og skal foretage de i SAB-SOS pkt. 7 anførte kontroller. 

 

5.2 VEJDIREKTORATETS KONTROL 

Vejdirektoratet fører løbende kontrol med arbejdets udførelse/arbejdets kvalitet. 

 

Der udføres følgende typer kontrol: 

 Planlagte fælleskontroller sammen med entreprenøren 

 Uplanlagte fælleskontroller sammen med entreprenøren 

 Uvarslede kontroller uden entreprenørens deltagelse 
 

Hvis der er gentagne afvigelser inden for en jobtype, og/eller hvis der generelt skønnes at entreprenøren 

ikke leverer den aftalte kvalitet, indkalder Vejdirektoratet til en uplanlagt fælleskontrol iht. proceduren be-

skrevet i BILAG-LVD-DRI-8.  
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6. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR 

VEJMANDSTILSYN 
11

 

6.1 ALMENT  

Vejmandstilsynet fungerer som Vejdirektoratets ”forlængede arm” på vejene, og skal observere, registre-

re og indberette alle uregelmæssigheder på vejens areal og på naboarealer til Vejdirektoratet.  Arbejdet 

udføres ved strækningstilsyn med gennemkørsel af hele statsvejnettet i de anførte frekvenser. 

 

Når vejmandstilsynet observerer uregelmæssigheder foretages registrering og indrapportering til Vejdi-

rektoratet om det, som vejmandstilsynet ikke selv omgående kan afhjælpe. 

 

Forhold, der er til fare for færdslen, eksempelvis tabt gods/affald, oliespild, nedfaldne dele (træer, vejud-

styr), døde dyr mv. skal så vidt muligt afhjælpes omgående, i modsat fald skal fornøden afmærkning til 

sikring af færdslen foretages og TIC kontaktes telefonisk. 

 

Alle øvrige uregelmæssigheder skal observeres, registreres og indberettes til Vejdirektoratet, som be-

skrevet i Instrukser for vejmandstilsyn. 

 

Vejmandstilsyn gennemføres til fast pris pr år. 

 

Andre, særlige opgaver kan tilkøbes og afregnes på timebasis. Det er især naboretslige forhold eller sær-

lige forhold på vejområdet.  

 

Specifikation af opgaver, der indeholdt i det almindelige vejmandstilsyn og andre særlige opgaver er opli-

stet i BILAG-LVD-DRI-6 (se side 16-17). 

 

Vejmandstilsynet må ikke give pålæg eller påtale til 3, mand. Dette skal gøres af Vejdirektoratet på grund-

lag af vejmandstilsynets indberetning. 

 

6.1.1  Omfang 

Strækningstilsyn 

Vejmandstilsynet gennemføres ved gennemkørsel af vejnettet med varierende frekvenser på de forskelli-

ge landeveje afhængig af bl.a. trafikmængde. 

 

Vejmandstilsynet skal føre tilsyn med vejstrækninger med følgende frekvens: 

 Motorveje skal gennemkøres min.3 gang om ugen 

 Motortrafikveje og øvrige veje skal gennemkøres min 2 gang om ugen 

 Ramper på motorveje skal gennemkøres min.1 gang om ugen.  
Sidste vejvisningstavle på krydsende vej, samt al afmærkning i kryds, skal være omfattet af 
vejmandstilsynet i forbindelse med tilsyn på ramper, jf. grænsedragningsplaner. 

 

Alle veje skal gennemkøres i begge retninger ved hvert vejmandstilsyn.  

 
11

 Hele kapitel 6 udskiftet jf. Rettelsesblad LVD-DRI-4 
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Motorvejene skal altid gennemkøres på første og sidste arbejdsdag i hver uge og den 3´die kørsel place-

res der imellem. Dette gælder også for uger med mindre end 5 arbejdsdage. 

 

Ved strækningstilsyn skal vejmandstilsynet i hovedtræk observere, registrere og indrapportere: 

 uregelmæssigheder på vejen, herunder evt. trafikfarlige forhold, skader på vejen og dens ud-
styr 

 umiddelbare og synlige overtrædelser af lovgivning, sikre overholdelse af tilladelser i nærmere 
aftalt omfang, mv.  

 skadevolder- og erstatningssager ved registrering og dokumentation. 
 

Så vidt det er muligt skal spor, der kan afsløre skadevolder på vejens udstyr, indrapporteres i JobMana-

ger som beskrevet i SAB-SOS afsnit 13 og BILAG-SAB-SOS-8. 

 

Strækningstilsyn omfatter skader og uregelmæssigheder på følgende: 

 

 Autoværn  

 Belysning 

 Belægning (kørebaner)  

 Brolægning (f.eks. brolagte heller, kantsten, fortove og græsarmeringssten)  

 Brønde og ledninger 

 Bygværker (broer, underføringer af vandløb og tunneller) 

 Fartvisere og skolepatruljetavler 

 Hegn  

 Nødtelefoner 

 Pumper 

 Rabatter og grøfter 

 Støttemure 

 Skelsten 

 Signalanlæg 

 Striber 

 Tavler 

 Trafikledelsessystemer (variable tavler) 

 Toiletbygninger og andre bygninger 

 Tællestationer, målestationer og andet VD udstyr 

 Øvrigt vejudstyr. 

 

Strækningstilsynet omfatter endvidere: 

 

Kantpæle, herunder opretning af kantpæle 

 Drejning af tavler eller tavler monteres til korrekt position, når de ved lettere påkørsel ikke er be-

skadiget. 

 Rejsning af tavler, der er væltet p. gr. a storm 

 Kontrol af overholdelse af gravetilladelser 

 Kontrol af rådighedstilladelser 

 Kontrol af afmærkning af vejarbejder 

 Tilsyn med beredskabsentreprenørernes oprydning efter færdselsuheld 

 Observere og indberette efterladte køretøjer 

 Observere ulovligt anbragte skilte på vejarealet 

Observere ulovligt anbragte skilte udenfor vejareal 
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 Observere for overtrædelse af byggelinjer 

 Observere ulovligt anlagte overkørsler 

 Observere ændringer i vejforhold, der kan have indflydelse på sikkerhed og fremkommelighed 

 Observere og indberette tabte, spildte eller efterladte væsker/kemikalier, herunder spildevand, 

møddingvand, ensilagesaft og lignende 

 Observere kæmpe bjørneklo og flyvehavre 

 Observere om beplantningen enkelte steder rager ud på fortov, cykelsti eller kørebane jf. krav til 

fritrumsprofil 

 Observere om oversigter hindres/generes  

 Observere og indberette om der handles med fødevarer fra vejareal eller rastepladser 

 Observerer og indberette løsgående, trafikskadede eller døde dyr 

 Observerer og indberette trafikfarligt affald. 

 

Alle beskadigelser og forandringer skal afmærkes med tydeligt og synligt bånd første gang skaden be-

mærkes. Dette sikrer, at den enkelte skade kun registreres en gang. Endvidere vil Vejdirektoratet ved 

passage af beskadigelsen kunne se, om vejmandstilsynet har noteret skaden. Kan skaden ikke afmærkes 

pga. skadens placering, skal der sættes en markeringspæl i yderrabat med bånd på.  

 

6.1.2 Udstyr 

Vejmandstilsynet skal råde over en mobiltelefon, digitalt fotoudstyr og køretøj, som beskrevet under pkt. 

3.2.2 

 

Vejmandstilsynet skal råde over nødvendigt udstyr. 

 

Vejmandstilsynet skal medbringe afmærkningsudstyr, så udførte observationer kan markeres: 

 

 Blå/hvid minestrimmel med VD-logo  

 Træpløkke til fastgørelse af blå/hvid-minestrimmel 
 

Desuden skal vejmandstilsynet have adgang til et antal færdselstavler i reduceret størrelse til midlertidig 

opsætning, som f.eks.: 

A39 Vejarbejde 

B11 Ubetinget vigepligt  

B13 Fuldt stop  

B15 Sammenfletning  

C55 Lokal hastighedsbegrænsning  

D15,3 Påbudt passage  

E55 Byzonetavle (uden bynavn)  

N43 Spidsmarkering  

N44 Top 

 

Antallet af de enkelte tavler, der skal være til rådighed, afhænger af vejtypen, og om der i det hele taget 

er hastighedstavler på ruten. 
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6.1.3  Andre opgaver  

Vejdirektoratet ønsker at vejmandstilsynet, efter bestilling, kan indgå i en række opgaver i forbindelse 

med den daglige drift af vejene som f. eks: 

 

 strækningstilsyn (vejlovens § 10) 

 som hjælp ved Trafikal drift  

 opgaver for Plan og Trafik 

 registreringsarbejder 

 sagsoplysning og sagsforberedende arbejde 

 naborelaterede opgaver som fjernelse af ulovlige skilte, overholdelse af byggelinjer, adgangs-
forhold mv. 

 arbejder i relation til vejdrift, kapitalbevarelse og vintertjeneste. 
 

6.2 UDFØRELSE 

Det er entreprenørens ansvar at dimensionere organisationen således, at vejmandstilsynet kan gennem-

føres forsvarligt og samtidigt opfylde kravet til frekvens for gennemkørsel af vejene som anført i pkt. 

1.1.1.
4
 

Det er entreprenørens ansvar at dimensionere organisationen således, at vejmandstilsynet kan gennem-

føres forsvarligt og samtidigt opfylde kravet til frekvens for gennemkørsel af vejene som anført i pkt. 6.1.1. 

 

I forbindelse med uddannelse af personale, skal de personer, der skal udføre vejmandstilsynet, deltage i 

undervisning: 

 dels i brug af de administrative edb-programmer samt  

 den lovgivning, der ligger til grund for håndtering af naboret, naturbeskyttelsesloven mv. 
 

6.2.1 Gennemførelse 

Vejmandstilsynets arbejde er beskrevet ved instrukser. 

 

En instruks er en detaljeret beskrivelse af den enkelte opgave i forhold til iagttagelse, registrering, aktion 

og indberetning. 

 

Oversigt med Vejmandstilsynets instrukser fremgår af BILAG-LVD-DRI-6 (se side 16-17). 

 

6.2.2 Dagrapport og indrapportering 

Dokumentation af Vejmandstilsynets gennemførelse sker ved GPS-log i Vejmandstilsynets køretøj som 

anført i SAB-SOS Bilag 3 

 

GPS-log skal anvendes til at dokumentere, at vejmandstilsynet er gennemført, og for at kunne følge kon-

staterede uregelmæssigheder. 
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4
 Tilføjelse iht. Rettelsesblad nr. DRI- 3. Ny tekst er i blå/gråtone 
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6.2.3 Instrukser 

Følgende instrukser er gældende for opgaver i forbindelse med strækningstilsyn: 

 

Nr. Instruks 

1 Vejledning til vejmandstilsynet 

2 Når vejmandstilsynet kontaktes af vejnaboer og trafikanter 

3 Registrering og dokumentation ved skadevoldersager med kendt skadevolder 

4 Kantpæle 

5 Skilte 

6 Autoværn 

7 Asfaltbelægninger 

8 Brolægning 

9 Striber 

10 Fritrumsbeskæring og oversigter 

11 Beplantning 

12 Landskabsukrudt 

13 Afvanding - Brønde og ledninger 

14 Afvanding 

15 Spildevand 

16 Vejbelysning 

17 Signalanlæg 

18 Nødtelefoner 

19 Trafikledelse 

20 Øvrige tekniske anlæg (tællestationer, glatførevarslingsstationer m.m.) 

21 Fartvisere og skolepatruljetavler 

22 Pumper 

23 Bygværker 

24 Hegn 

25 Indrapportering af behov for driftsarbejder 

26 Trafikfarligt affald 

27 Efterladte køretøjer 

28 Løsgående, trafikskadede og døde dyr 

29 Olie- og kemikaliespild 

30 Særlig råden over vejareal, grave og rådighedstilladelser 
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Instrukser for andre opgaver, der udføres på bestilling: 

 

Nr. Instruks 

30 Særlig råden over vejareal, grave og rådighedstilladelser 

31 Særlig råden over vejareal i henhold til Vejlovens § 101 -103. Ulovligt anbragte skilte 

på vejarealet 

32 Tilsyn med NBL § 21 skilte 

33 Tilsyn med overholdelse at byggelinjer, ændringer i adgangsforhold og i vejforhold 

34 Tilsyn med beredskabsentreprenørerne 

35 Handel med fødevare 

36 Tilsyn med ledningsarbejder 

37 Kontrol af opsatte valgplakater forud for offentlige valg 

38 Kampagneskilte 

39 Tilsyn i en snesituation 

40 Indsamling af data og aflæsning af forbrugsmålere 

 

Vejmandstilsynets instrukser findes på BILAG-LVD-DRI-9 – se side 34 til 121 

 

6.2.4 Samarbejde med Beredskabet. 

Beredskab er en funktion, der er i selvstændige entrepriser. Beredskabsentrepriserne omfatter følgende 

arbejdsopgaver på færdselsarealet af det strategiske vejnet: 

 

 fjernelse af tabte trafikfarlige genstande  

 flytning af trafikfarligt henstillede køretøjer 

 afhjælpning af trafikfarlige forhold i forbindelse med akut opståede skader på vej og vejudstyr, 
herunder afmærkning 

 oprydning og afmærkning i forbindelse med uheld 

 indfangning af løsgående dyr på vejene samt håndtering af trafikskadede eller trafikdræbte dyr. 
 

Beredskabsentreprenøren tilkaldes via T.I.C. når indmeldinger om trafikfarlige situationer opstår. Bered-

skabsentreprenøren udfører oprydning og midlertidig afspærring og i muligt omfang afværgelse af konse-

kvenser af situationen.  

 

Beredskabets arbejdsopgaver grænser tæt op til Vejmandstilsynets opgaver og derfor må et tæt samar-

bejde påregnes.  

 

Beredskabet udfører som hovedregel de opgaver, der omhandler afhjælpning af akut trafikfarlige situatio-

ner på kørebanen og midterrabatten på motor- og motortrafikveje samt på kørebanen på øvrige veje. 

Vejmandstilsynets opgaver ved observation af akut trafikfarlige situationer er beskrevet i instrukserne – 

BILAG-LVD-DRI-9 – se side 34 til 121. 

 

6.3 KONTROL 

Som anført i SAB-SOS pkt. 7 
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6.4 Dokumentation 

Som anført i SAB-SOS pkt. 7. 
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Instruks nr. 1 

VEJLEDNING TIL VEJMANDSTILSYNET 

 

GRUNDLAGET 

Vejmandstilsynet fungerer som Vejdirektoratets ”øjne” på vejene, og skal foretage indrapportering til Vej-

direktoratet om det, som vejmandstilsynet ikke selv omgående kan afhjælpe. 

 

Opdager vejmandstilsynet uregelmæssigheder eller lovovertrædelser på vejene, skal vejmandstilsynet 

observere, registrere og indberette disse til Vejdirektoratet. 

 

Dette er lige ledes gældende  for sikkerhedszonen.  Indenfor denne må der ikke findes eller opstilles gen-
stande som er farlige at påkøre. Sikkerhedszonens bredde er afhængig af den tilladte hastighed på vejen 
og er således

1
:  

Tilladt max hastighed  

Km/t 
40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

Sikkerhedszonen i meter – 

målt fra kørebanekanten 

1 1 4 5 6 7 8 9,0 10 11 

 

Forhold, der er til fare for færdslen, eksempelvis tabt gods/affald, oliespild, nedfaldne dele (træer, vejud-

styr), døde dyr mv. på kørebaner skal så vidt muligt afhjælpes omgående. Hvis problemet ikke umiddel-

bart kan afhjælpes, skal fornøden afmærkning til sikring af færdslen foretages og Vejdirektoratet kontak-

tes. 

 

Størstedelen af Vejmandstilsynets opgaver gennemføres i forbindelse med den regelmæssige gennem-

kørsel af vejnettet.  

Andre, særlige opgaver kan bestilles særskilt af Vejdirektoratet. 

 

Vejmandstilsynet må ikke give pålæg eller påtale til 3, mand. Dette skal gøres af Vejdirektoratet på grund-

lag af vejmandstilsynets indberetning 

 

 

VEJMANDSTILSYNETS KØRSELSFREKVENS 

Vejmandstilsynet skal føre tilsyn med vejstrækninger med følgende frekvens: 

 Motorveje skal gennemkøres min.3 gang om ugen 

 Motortrafikveje og øvrige veje skal gennemkøres min 2 gang om ugen 

 Ramper på motorveje skal gennemkøres min.1 gang om ugen.  
Sidste vejvisningstavle på krydsende vej, samt al afmærkning i kryds, skal være omfattet af vej-
mandstilsynet i forbindelse med tilsyn på ramper, jf. grænsedragningsplaner 

Alle veje skal gennemkøres i begge retninger ved hvert vejmandstilsyn.  

 

Motorvejene skal altid gennemkøres på første og sidste arbejdsdag i hver uge og den 3´die kørsel place-

res der imellem. Dette gælder også for uger med mindre end 5 arbejdsdage 
 

 

 
1
 Tilføjelse iht ERFA-Vejmandstilsyn.  Ny tekst er i blå/gråtone. 
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VEJMANDSTILSYNETS UDSTYR 

Vejmandstilsynet skal råde over  

 en mobiltelefon,  

 digitalt fotoudstyr og  

 køretøj, der skal være udstyret med reflekterende afmærkning og blinkende kryds 

 bærbar computer, der er koblet op til Vejdirektoratets It-værktøjer og programmer 
 

Vejmandstilsynet skal medbringe afmærkningsudstyr, så registrerede skader kan markeres: 

 Blå/hvid minestrimmel med VD-logo  
 Træpløkke til fastgørelse af blå/hvid-minestrimmel 

 

Desuden skal vejmandstilsynet medbringe et antal af hver af følgende færdselstavler i reduceret størrelse 
til midlertidig opsætning, som f.eks: 

A39 Vejarbejde 
B11 Ubetinget vigepligt  
B13 Fuldt stop  
B15 Sammenfletning  
C55 Lokal hastighedsbegrænsning  
D15,3 Påbudt passage  
E55 Byzonetavle (uden bynavn)  
N43 Spidsmarkering  
N44 Top 

 

Dokumentation af Vejmandstilsynets gennemførelse sker ved GPS-log i Vejmandstilsynets køretøj. GPS-

logskal anvendes til at dokumentere, at vejmandstilsynet er gennemført og for at kunne følge konstatere-

de uregelmæssigheder 

 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER 

Vejmandstilsynets arbejde er beskrevet ved instrukser. 

 

Alle iagttagelser af skader, fejl og lovovertrædelser jf. instrukserne skal registreres med stedfæstelse og 

indberettes i Vejdirektoratets program: Jobmanager. 

 

Stedfæstelse sker ved angivelse af vejens administrative vejnr, stationering og vejside. Hvis sagen om-

handler en privat lodsejer, angives dennes adresse – så vidt muligt – også. 

Indberetninger bør så vidt muligt ledsages af foto, der viser skaden eller lovovertrædelsen tydeligt. 

 

Når T.I.C. kontaktes for afhjælpning af trafikfarlige situationer skal indberetning af hændelsen i JobMana-

ger udføres umiddelbart efter – dvs. indenfor få minutter efter. 

 

Indberetninger af øvrige hændelse skal udføres mindst 2 gange dagligt. 

 

Bilag 

Oversigt over instrukser 

Oversigt over JobManager observationskategorier
2
 

 

 
2
Tilføjelse iht ERFA-Vejmandstilsyn.  Ny tekst er i blå/gråtone.  
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Bilag til instruks nr. 1 

Nr. Instruks Opgavens karakter 

At udfø-
re på 

daglige 
ruter 

1 Vejledning til vejmandstilsynet Generel information om Vejmandstilsynets opgaver og udstyr x 

2 
Når vejmandstilsynet kontaktes 
af vejnaboer og trafikanter 

Telefonliste til kontaktpersoner x 

3 
Registrering og dokumentation 
ved skadevoldersager med 
kendt skadevolder 

Procedure for registrering af skadevoldersager. x 

4 Kantpæle Opretning af kantpæle mm  x 

5 Skilte Skader/hærværk eller drejede tavler og standere x 

6 Autoværn Skader på autoværn x 

7 Asfaltbelægninger Skader på asfaltbelægninger x 

8 Brolægning 
Skader på arealer befæstet med fliser, belægningssten, bro-
eller chaussésten 

x 

9 Striber Beskadiget eller manglende striber på vejareal x 

10 Fritrumsbeskæring + oversigter 
Observere om beplantningen enkelte steder rager ud på for-
tov, cykelsti eller kørebane jf. krav til fritrumsprofil. Indrappor-
tering. 

x 

11 Beplantning 
Indrapportering:- Påkørt/beskadiget beplantning- Ulovlig be-
skæring foran fx reklameskilte- Hærværk på beplantningen-
Udgåede større træer (døde)  

x 

12 Landskabsukrudt 

Observerede planter, der er invasive, dvs. breder sig på be-
kostning af de kendte rabatplanter. Kæmpe Bjørneklo, flyve-
havre, rynket rose, glansbladet hæg, vild pastinak, rød heste-
hov, lupin og japan-pileurt 

x 

13 Afvanding - Brønde og ledninger 
at der ikke forekommer skadelige vandansamlinger på belæg-
ninger og øvrige arealer  

x 

14 Afvanding 
at der ikke forekommer skadelige vandansamlinger på belæg-
ninger og øvrige arealer  

x 

15 Spildevand 
at der ikke ledes spildevand, møddingvand, ensilagesaft eller 
anden form for forurening til vejens areal  

x 

16 Vejbelysning 

Vejtilsynets primære opgave er indrapportering af synlige ska-
der på anlæggene: - påkørte lysmaster, - løsthængende/åbne 
armaturer, - åbne inspektionsluger på master og - andre ska-
vanker eller skader.Generelt indrapporteres hvis vejbelysnin-
gen mangler på en længere sammenhængende strækningDog 
er der helt specielle steder, hvor det af hensyn til trafiksikker-
heden er vigtigt at indrapportere selv enkelte manglende lys-
kilder fx ved belyste fodgængerovergange  

x 

17 Signalanlæg observerer diverse skader og kontrol af funktion x 

18 Nødtelefoner 
Ved konstaterede fejl eller mangler på nødtelefoner, eller ska-
be, foretages indrapportering i Jobmanager 

x 

19 Trafikledelse 
Ved konstaterede fejl eller mangler på trafikledelsessytem fo-
retages indrapportering i Jobmanager 

x 
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Nr. Instruks Opgavens karakter 

At udfø-
re på 

daglige 
ruter 

20 
Øvrige tekniske anlæg (tællesta-
tioner, glatførevarslingsstationer 
mm) 

Holde øje med skade eller hærværk på disse typer installatio-
ner 

x 

21 
FARTVISERE OG 
SKOLEPATRULJETAVLER 

Holde øje med skade eller hærværk på disse typer installatio-
ner 

x 

22 Pumper 
Holde øje med skade eller hærværk på disse typer installatio-
ner 

x 

23 Bygværker Observere skader på støttemure og andre bygværker.  x 

24 Hegn 
Observere skader på hegn.  Er vejtilsynet i tvivl om ejerforhol-
det, og dermed hvem der skal reparere, bør det altid indrap-
porteres. 

x 

25 
Indrapportering af behov for 
driftsarbejder 

observerer diverse skader på vejudstyr, rabatter og belægnin-
ger. 

x 

26 Trafikfarligt affald Observere og registrere x 

27 Efterladte køretøjer 

Efterladte køretøjer observeres og indrapporteres i Jobmana-
ger. Såfremt det skønnes at køretøjet er placeret trafikfarligt, 
iværksættes øjeblikkelig fjernelse igennem Trafikal Drift eller 
TIC  

x 

28 
Løsgående, trafikskadede og 
døde dyr 

Vejtilsynet observerer de forskellige kategorier af dyr (løsgå-
ende, trafikskadede eller døde) Forholdet indtelefoneres til 
T.I.C indrapporteres efterfølgende 

x 

29 Olie- og kemikaliespild 

Vejtilsynet konstaterer tabte, spildte eller efterladte væ-
sker/kemikalier og lignende, der ikke umiddelbart med sikker-
hed kan defineres som ufarligt. Det er vigtigt, at vejtilsynet bli-
ver på stedet, og eventuelt besvarer spørgsmål, indtil indsat-
sen er besluttet, og hvis det ønskes  hjælper med til at af-
skærme med sin bil. Sagen indrapporteres 

x 

30 
Særlig råden over vejareal, gra-
ve og rådighedstilladelser 

Kontrolleres blandt andet:  

 om rådighedstilladelsen og skilteplanen bliver fulgt 

 om spærretider overholdes 

x 
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Nr. Instruks Opgavens karakter 

At udfø-
re på 
bestil-
ling fra 

Vejdirek-
toratet 

30 
Særlig råden over vejareal, grave 
og rådighedstilladelser 

om entreprenørens medarbejdere har kurset "vejen som ar-
bejdsplads" 

x 

om reglerne omkring godkendt arbejdstøj er fulgt x 

Tilsyn af større afmærkninger i trafikbelastede situationer x 

Tilsyn af større afmærkninger uden for normal arbejdstid og i 
mørketiden. 

x 

Tilsyn af op- og nedtagningsprocedure  x 

31 

Særlig råden over vejareal i hen-
hold til Vejlovens § 101 -103. 
Ulovligt anbragte skilte på vej-
arealet 
Privat  brug af vejareal

3
 

observere ulovligt anbragte skilte genstande
3
 på vejarealet x 

32 

Tilsyn med NBL § 21 skilte 

Skiltning udenfor vejareal i 

det åbne land
3
 

observere ulovligt anbragte skilte uden for vejarealet. x 

33 

Tilsyn med overholdelse at byg-
gelinjer, ændringer i adgangs-
forhold og i vejforhold 
Vejbyggelinjer langs statsveje

3
 

observere for overtrædelse af byggelinjer x 

observere ulovligt anlagte overkørsler
3
 x 

observere ændringer i vejforhold, der kan have indflydelse på 
sikkerhed og fremkommelighed 

x 

34 
Tilsyn med beredskabsentrepre-
nørerne 

Vejtilsynet skal bistå T.I.C. med at kontrollere beredskabsen-
treprenørernes oprydning efter færdselsuheld 

x 

35 Handel med fødevare
3
 

at der ikke handles med fødevarer fra vejareal eller rasteplad-
ser

3
 

x
3
 

35 
Adgangsforhold til ejendomme 
langs statsveje 

observere ulovligt anlagte overkørsler x 

36 Tilsyn med ledningsarbejder 

Efter entreprenørens færdigmelding kontrolleres retableringen 
og evt. asfaltlapper registreres .  

x 

Vejtilsynsmedarbejdere deltager i gennemgang af de planlag-
te opgravninger sammen med entreprenøren og evt. Trafikal 
Drift inden gravetilladelse gives 

x 

Under arbejdet tilser tilsynsmedarbejderen arbejdets kvalitet 
og at gældende normer og standarder overholdes.  

x 

Der foretages kontrol af graveentreprenørens KS  x 

 

 

 

 
3 
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Vejdirektoratet – Samlet driftsudbud 2012 April  2012 /Revision 2 af 15. april 2013 

Løbende Vejdrift Side 44 af 436 

Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

Nr. Instruks Opgavens karakter 

At udfø-
re på 
bestil-
ling fra 

Vejdirek-
toratet 

37 
Kontrol af opsatte valgplakater 
forud for offentlige valg 

Valgplakater på vejarealet
3
 

I forbindelse med valg eller folkeafstemninger kontrolleres om 
ophængningen af plakater er udført korrekt og at plakaterne 
nedtages igen 
a. Valgplakater må tidligst ophænges 3 uger før valgdatoen, 
og skal senest være nedtaget igen 5 dage efter valgdatoen. 
b. Valgplakater må ikke ophænges uden for byzone, mærket 
med E55-tavler. 
c. Valgplakater må ikke ophænges på motor- og motortrafik-
veje, inklusive på ramper og rastepladser. 
d. Valgplakater må ikke ophænges på broer, bygværker og 
portaler, og ikke i midterrabatter. 
e. Valgplakater  må ikke hænge nærmere kørebanekant end 
50 cm og cykelstikant end 30 cm 
.f. Valgplakater må ikke hænge lavere end 2,3 m over cykel-
sti/fortov, og slet ikke over kørebaner. 
g. Valgplakater må ikke ophænges nærmere rundkørsler, al-
mindelige vejkryds, signalregulerede vejkryds og anden sig-
nalregulering end 50 m, og ikke så de dækker for al skiltning, 
afmærkning og signalregulering tilhørende vejen. 

x 

38 Kampagneskilte opstilling og nedtagning x 

39 Tilsyn i en snesituation 
I forbindelse med det nye vintersetup, forventes Vejtilsynet 
kun at blive aktiveret som vintertilsyn inden for normal ar-
bejdstid samt under særlige beredskabsopgaver.  

x 

40 
Indsamling af data og aflæsning 
af forbrugsmålere 

Indsamling af nærmere specificerede data vedrørende vej-
areal eller naboforhold 
Aflæse forbrugsmålere 

x 

 

 
3 
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  Bilag til instruks nr. 1 
Instruks nr. Instruks Indrapporteres til Observati-

onskategori i JobManager 

1 Vejledning til vejmandstilsynet - 

2 Når vejmandstilsynet kontaktes af vejnaboer og trafi-

kanter 

- 

3 Registrering og dokumentation ved skadevoldersager 

med kendt skadevolder 

- 

4 Kantpæle Kantpæle 

5 Skilte Tavler 

6 Autoværn Autoværn 

7 Asfaltbelægninger  Belægning 

8 Brolægning Brolægning 

9 Striber Kørebaneafmærkning 

10 Fritrumsbeskæring + oversigter Beplantning 

11 Beplantning Beplantning 

12 Landskabsukrudt Renhold 

13 Afvanding – Brønde og ledninger Brønde og ledninger 

14 Afvanding – grøfter og rabatter Rabat og grøfter 

15 Spildevand Rabat og grøfter 

16 Vejbelysning Belysning 

17 Signalanlæg Signalanlæg  

18 Nødtelefoner Nødtelefoner 

19 Trafikledelsessystemer Trafikledelsessystemer 

20 Øvrige tekniske anlæg (tællestationer, glatførevars-

lingsstationer mm) 

Trafikledelsessystemer  

21 Fartvisere og skolepatruljetavler Trafikledelsessystemer 

22 Pumpestationer Brønde og ledninger 

23 Bygværker Bygværk 

24 Hegn Hegn 

25 Skader på vejen og dens udstyr Øvrige 

26 Trafikfarligt affald Renhold 

27 Efterladte køretøjer Efterladte køretøjer 

28 Løsgående, trafikskadede og døde dyr Renhold  

29 Olie- og kemikaliespild Renhold  
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30 Grave og rådighedstilladelser, inklusive spærretider Øvrige 

31 Privat  brug af vejareal Øvrige 

32 Skiltning udenfor vejareal i det åbne land Naboforhold 

33 Vejbyggelinjer langs statsveje Naboforhold 

34 Tilsyn med beredskabsentreprenører Øvrige 

35 Adgangsforhold til ejendomme langs statsveje Naboforhold 

36 Assistance ved ledningsarbejder Øvrige 

37 Valgplakater på vejarealet Øvrige 

38 Opsætte og nedtage kampagneskilte - 

39 Tilsyn i en snesituation Vinter 

40 Indsamling af data og aflæsning af forbrugsmålere - 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4
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  Instruks nr. 2 

 

NÅR VEJMANDSTILSYNET KONTAKTES AF VEJNABOER OG TRAFIKANTER 

 

 

GRUNDLAGET 

 

Vejmandstilsynet, der gennemkører statsvejene med faste frekvenser, er, og skal være, meget synlige i 

dagligdagen, og vil derfor ofte blive kontaktet af vejnaboer og trafikanter. 

Vejmandstilsynet, der gennemkører statsvejene med faste intervaller, vil ofte blive kontaktet af vejnaboer 

og trafikanter
5
. 

 

Det er derfor vigtigt, at alle vejmandstilsyns-medarbejdere har et bredt kendskab til hele Vejdirektoratets 

arbejdsområde, og et specielt kendskab til driften af statsvejene. Vejmandstilsynet bør kende til de per-

soner, der er ansvarlige for løsningen af alle driftsopgaverne, og ligeledes den del af anlægsopgaverne 

mv, som berører den enkelte medarbejders geografiske område. 

Det er derfor vigtigt, at alle medarbejdere i vejmandstilsynet har et sådant kendskab til Vejdirektoratet, at 

de kan henvise til den afdeling, eventuelt de personer, der er ansvarlige for løsningen af den pågældende 

opgave.
5
 

 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

Vejmandstilsynet skal på sine daglige ruter: 

I en imødekommende og venlig tone svare på de spørgsmål borgere, evt. stiller vejmandstilsynet. 

Hvis spørgsmålet ikke umiddelbart kan besvares eller vejmandstilsynet ikke har kompetence til at svare 

på spørgsmålet, henvises til den opgaveansvarlige i Vejdirektoratet for det arbejdsområde spørgsmålet 

omhandler 

Hvis spørgsmålet ikke umiddelbart kan besvares, eller vejmandstilsynet ikke er den rette til at svare på 

spørgsmålet, henviser vejmandstilsynet til den ansvarlige afdeling i Vejdirektoratet, eller sørger for, at den 

ansvarlige afdeling efterfølgende retter henvendelse til borgeren. 

 

Vejmandstilsynet må ikke svare på en måde, som har karakter af en afgørelse. Hvis vejmandstilsynet bli-

ver bedt om at svare på, om noget er lovligt eller ulovligt, skal vejmandstilsynet holde sig til at forklare, at 

der er lavet en indberetning til Vejdirektoratet, og at naboen bør kontakte Vejdirektoratet for en afklaring. 

 

Tilsynet må gerne notere oplysninger afgivet af de folk, de har kontakt med. 

 

Legitimationskort med bemyndigelse fra VD medbringes og fremvises, hvis nogen spørger til det.
5
 

 

På bilaget til denne instruks findes derfor en række emner listet op, og derefter er anført hvem der er op-

gaveansvarlig, og telefonnummer til personen. 

 

Er der tvivl om, hvor spørgsmålet hører til, kan der henvises til Vejdirektoratets driftsafdeling. 

 

 
5
 Gennemstreget tekst er ændret iht ERFA-Vejmandstilsyn. Ny tekst er i blå/gråtone. 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

 

BILAG 

Telefonliste med opgaveansvarlige mm. 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

Telefonliste til relevante personer i VD 
  

Bilag til in-
struks nr 2 

     Arbejdsområde Navn Mail Fastnet Mobil 

Afdelingsleder         

Afvanding         

Autoværn         

Belægninger         

Beplantning          

Beredskabsansvarlig         

Bygværker         

Efterladte køretøjer         

Erstatningssager mod VD         

Færdigmeldinger         

Grænsedragning         

Hegn         

Mindre trafikledelsessystemer         

Nødtelefoner          

Projektkontor  (myndighedsopgaver)         

Renhold         

Rådigheds- & gravetilladelser         

Sideanlæg         

Signal anlæg          

Skadevoldersager         

Skilte         

Striber         

Tavler         

Tilsyn ved Projektkontor          

Tjenesteområde (receptionen)     

Trafik Informations Centeret (generelt)         

Ulovlig skiltning         

Vagtchefen i T.I.C.         

Vejbelysning         

Vejdirektoratet (receptionen i VDK)         

Vejmandstilsyn         

Vejmandstilsyn         

Vejmandstilsyn         

Vejmandstilsyn         

Vejmandstilsyn         

Vejmandstilsyn         

Vejmandstilsyn         

Vejmandstilsyn         

Vejmandstilsynskoordinering         

Vinter koordinator         
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

  Instruks nr. 3 

REGISTRERING OG DOKUMENTATION VED SKADEVOLDERSAGER  

MED KENDT SKADEVOLDER 

 

 

 

GRUNDLAGET 

 

Når vejene og deres udstyr beskadiges ved påkørsel kaldes synderen for skadevolder. 
Skadevolder hæfter for omkostningerne til udbedring af skaderne. Hvis skadevolder ikke findes vil om-
kostningerne til udbedring af skaderne belaste budgettet til vedligehold af vejene. 
Derfor bør skadevolder så vidt muligt findes. 
 
 
VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER 

Skadevoldersagerne registreres ved vejudstyr som: 

 

Vejudstyr: 

Autoværn 

Beplantning 

Belægning – Asfalt/bilbrande 

Brolægning 

Brøde og ledninger 

Bygværker 

Hegn 

Målestationer 

Nødtelefoner 

Rabat og grøft 

Forurening 

Sideanlæg 

Signalanlæg 

Tavler 

Vejbelysning 

 

Eksempler på skader ses visualiseret ved fotografier i Bilag B.1 

 

På skadestedet 

Det er vejmandstilsynets pligt at indberette en skade til vejdirektoratet så snart den konstateres. I indbe-

retningen skal der indgå oplysninger om en evt. kendt skadevolder også hvis denne er entreprenøren 

selv. 

Er der flere skader i forbindelse med en ulykke, laves kun én indrapportering, der indeholder information 

om samtlige skader på vejens udstyr. 

 

På skadestedet er det entreprenørens pligt at indsamle følgende dokumentation om skade og skadevol-

der: 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

Dokumentation: 

Reg.nr på skadevolder samt andre implicerede parter 

Oversigtsfoto af skadestedet i kørselsretningen 

Foto af skaden – vejudstyr 

Foto af skadevolder køretøjets skader 

Foto af trækkende køretøjs nummerplade samt trailer nummerplade 

Foto af navn på køretøjet 

Foto af tabt nummerplade – findestedet efterfølgende tydeligt foto af nummerplade 

Foto af spor på kørebane/rabat efter skadevolder – sammenhæng mellem flere skader 

 

Eksempler på ovenstående punkter ses visualiseret ved fotografier i Bilag B.2 

 

Hvis entreprenøren er på stedet lige efter ulykken noteres endvidere, hvilke andre der har været på ste-

det, eksempelvis Dansk Autohjælpe, Falck, Politi m.fl. 

 

Indrapportering 

Indrapportering af oplysninger sker skriftligt gennem Jobmanager.  

Det er entreprenørens pligt, hvis muligt, at indtaste følgende oplysninger: 

 

Indrapportering 

 

Generelt 

Modtager af indrapporteringen 

Initialer for pågældende entreprenør der indrapporterer 

Hvor vidt skaden er trafikfarlig eller ej 

Vejinformation: Vej-id, vejside, kilometrering 

 

Skadevolderdelen 

Registreringsnummer 

Nationalitet 

Bilmærke, farve 

Skadevolder 

Forsikringsselskab 

Skadens omfang (eksempelvis: meter autoværn, antal 

kantpæle osv.) 

Ved kuffertmærker notere entreprenøren, hvem der har 

udfyldt dette samt dato for uheldet. 

Evt. bemærkning 

 

Entreprenøren er forpligtet til at søge efter skadevolder og evt. efterladt køretøj på sideanlæg, hvis et så-

dant findes i nærheden. 

 

Billeder taget som dokumentation vedhæftes indrapporteringen som dokumentation. Visualisering af ind-

rapportering i jobmanager, ses i bilag B.3. 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

Bilag B.1 til instruks nr 3 

Eksempler: skader på vejudstyr 

 

 

Figur 1 Skade på autoværn samt rabat 

 

 

Figur 2 Skade på autoværn og rabat 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

 

Figur 3 Skade på belægning 

 

Figur 4 Bil på autoværn 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

Bilag B.2 til instruks nr 3 

 

Eksempler: Entreprenørens dokumentation ved indberetning 

 

 

Figur 5 Oversigtsbillede af skadested 

 

Figur 6 Oversigtsbillede taget i kørselsretning 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

 

Figur 7 Foto af skade på vejudstyr 

 

 

 

 

Figur 8 Foto af skade på skadevolders køretøj 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

 

Figur 9 Foto af nummerplader 

 

Figur 10 Foto af nummerplader 

 

Figur 11 Foto af nummerplade 

 

Figur 12 Foto af nummerplade 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

 

Figur 13 Foto af evt. navn på køretøj 

 

 

Figur 14 Foto af spor på køre-

banen 

 

Figur 15 Foto af skader i rabat 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

Bilag b.3 til instruks nr 3 

Indrapportering i Jobmanager 
Generelt - eksempel 

 
 

Skadevolderdelen-eksempel. 

 
Feltet ”behandling” anvendes af vejdirektoratets ansvarlige for skadevoldersager, og skal derfor ikke udfyldes. 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

  Instruks nr. 4 

KANTPÆLE 

N41 i Bekendtgørelse om vejafmærkning 

 

 

GRUNDLAGET 

 

Kantpælene bliver ofte beskadiget på grund af deres meget udsatte placering, hvad enten de køres ned 

af trafikanter, bliver fjernet under snerydning, udsættes for graffiti og andet hærværk, eller simpelthen 

stjæles. 

 

Vedligeholdelse af kantpæle indgår i LVD-DRI-entreprisen.  

Vedligehold af kantpæle i skille- og yderrabat på alle vejtyper samt på midterrabat på øvrige veje er på til-

standskrav (det er det som entreprenøren skal gøre uopfordret for at opretholde en god standard hele ti-

den). 

Vedligehold af kantpæle på midterrabat på motor- og motortrafikveje er på udførelseskrav (arbejdet 

igangsættes på bestilling af Vejdirektoratet). 

 

Driftsentreprenøren skal uopfordret sørge for: 

- at væltede og manglende kantpæle genopstilles 

- at revnede og/eller flækkede kantpæle udskiftes 

- at fundamenter oprenses inden genopsætning af kantpæle. 
 

 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER 

 

Vejmandstilsynet skal på sine daglige ruter se efter: 

 Om kantpælene er i orden og står korrekt (i lod) 

 Om kantpælene mangler kilometerplader. 
 

Observeres kantpæle som står skæve, skal de rettes op til lodret position straks, hvis fundament og pæl 

er intakt. 

 

Manglende kantpæle, manglende kilometerplader, ødelagte kantpæle eller fundamenter registreres med 

stedfæstelse samt skadens omfang og indrapporteres i Jobmanager under observationskategorien kant-

pæle. 

 

 

BILAG 

Skitse og forklaringer af kantpælsudseende. 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

   Bilag til instruks 4 

Kantpæle  

N41 i Bekendtgørelse om vejafmærkning 
 

                                                                                                                       Fluorescerende 
                                                                                           orange bånd                                                             

 

 

Hvid refleks i  

venstre vejside                                                            
                                                              Gul refleks i  

                                                                                          højre vejside 

 

 

Angiver retningen  

til nærmeste  

nødtelefon  

 

 

 

 

 

                                            Angiver antal kilometer 

 

                                                             Angiver antal 100 meter 

   

                                                                                         Angiver kilometreringsretning    

Angiver det administrative vejnummer. Hvis kantpælen står på en rampe, kan et evt. tal 
efter bindestregen (fx M20-3) vise, hvilken rampe der er tale om. 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

  Instruks nr. 5 

SKILTE 

 

 

GRUNDLAGET: 

 

Skilte er typisk det mest udsatte udstyr langs vejene og placeringen af skiltene i tværprofilet medfører at 

de ofte påkøres. Derudover sker der en del hærværk, bl.a. som graffiti, og endelig nedslides tavlernes re-

fleksion med tiden på grund af vejrliget. 

 

Skilte består af en eller flere tavler, monteret på en eller flere standere, og er ofte placeret i eller på et 

fundament. 

 

Tavler kan være advarsels-, vigepligts-, forbuds-, påbuds-, oplysnings-, vejvisnings-, eller servicetavler, 

og desuden rutenumre, stivejvisning, kant- og baggrundsafmærkning, vejnavneskilte og undertavler (se 

bilag). 

 

Standere kan være galvaniserede stålrør, runde, firkantede, gitterstandere, med og uden brudled, eller ef-

tergivelige standere af aluminium, hvor der efterhånden findes en del forskellige fabrikater (se bilag). 

 

Fundamenter kan være præfabrikerede eller støbt på stedet. 

 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

Vejmandstilsynet skal på sine daglige ruter se efter: 

skader eller hærværk på tavler  

Om tavlerne står korrekt – (kan være skæve eller drejet) 

 

Observeres tavler/skilte, som enten er drejet eller som står skævt, skal disse drejes eller rettes op til kor-

rekt position af vejmandstilsynet. 

 

Observeres skilte med: 

 Beskadigelser på tavle/skilte eller stander,  

 manglende tavler/skilte  

 hærværk/graffiti på facadeside af færdselstavler type A, B, C, D, E, L, M, N, O, P og undertavler  

 Graffiti på vejvisningstavler, hvor tekst eller symboler er helt eller delvis dækket 

 Graffiti på grå bagside af alle tavler. 

 Graffiti på tavlefacade af vejvisningstavler, hvor hverken tekst eller symboler er dækket. 

 Tavler hvor tavlefacadens refleksion er nedslidt. 
registreres dette med stedfæstelse, skiltetype og – størrelse, skadesomfang (især på evt. skadet funda-

ment) samt foto af skilt og stander. 

Registreringen indrapporteres i Jobmanager.  

 

BILAG: 

Oversigt over standertyper 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

Skilte (standertyper) Bilag til instruks 5 

 

 

  Milewide 

                                                                   

 

 
 

  

  

                                              Mora 
 

 

 
 

 

 

 

                                                Lattix 

 

 

  
 

 

 

                                     Gitterstander 

 

 

 
 

 

                                      Stålstander 

 
 
  



Vejdirektoratet – Samlet driftsudbud 2012 April  2012 /Revision 2 af 15. april 2013 

Løbende Vejdrift Side 63 af 436 

Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

  Instruks nr. 6 

AUTOVÆRN 

 

 

GRUNDLAGET: 

 

Næsten alle statsveje er i større eller mindre omfang forsynet med autoværn, fremstillet af galvaniseret 

stål (A og B-profiler) eller af beton. Enkelte steder findes autoværn af træ – nogle er med en kerne af stål. 

 

De forskellige typer autoværn har alle et navn/en betegnelse, som er vigtig at benytte ved indrapporterin-

ger i Jobmanager. (Se bilag). 

 

 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

Vejmandstilsynet skal på sine daglige ruter se efter: 

Om autoværn er beskadiget. 

 

Observeres skade på autoværn, registreres skaderne således: 

– er autoværnet kæntret?  
Hvis ja, hvor meget? 

– er autoværnet gennembrudt? 
– er der udragende dele, der er til fare for trafikken? 
– er autoværnet på anden måde er så skadet, at styrken er kraftigt reduceret og kan formentlig ikke 

modstå endnu en påkørsel, f.eks. hvis stolper og bjælker ikke længere hænger sammen.? 
– Har autoværnet fået deformation vertikalt og/eller horisontalt over en autoværnslængde på 10 m?  

Hvis ja, hvor meget (målt i cm)? 
De registrerede skader på autoværn indberettes i Jobmanager. 
 
 

BILAG: 

Typebetegnelser på autoværn og fotos . 
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Bilag til instruks 6 

 

Autoværn 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stålautoværn (B-profil)                         New Jersey betonautoværn 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Alm. betonautoværn                                       Træautoværn 
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  Instruks nr. 7 

ASFALTBELÆGNINGER 

 

 

GRUNDLAGET: 

 

Der findes flere typer af skade på vejbelægninger, fx krakelleringer, sporkøring og revnedannelser, der of-

te skyldes manglende bæreevne og/eller sidestøtte. Disse skadetyper er normalt kendt af den fagansvar-

lige i forvejen, idet de oftest udvikler sig over en vis tid, og de vil derfor være registreret i BELMAN, der 

opdateres en gang årligt. 

 

Andre, og mere akutte skadetyper, er typisk afskalning og slaghuller, der ofte opstår i vinterperioden i 

perioder med skiftende tø og frost. 

Afskalning omfatter kun det øverste slidlag, ofte 2-4 cm dybe, mens slaghuller går ned i bærelagene (= 

synlig grus og sten i bunden af hullet). 

 

 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

Vejmandstilsynet skal på sine daglige ruter se efter: 

Om der er afskalninger eller slaghuller i asfaltlaget på befæstede færdselsarealer. 

 

Observeres afskalninger foretages en registrering og indrapportering i Jobmanager. 

 

Observeres et slaghul, skal vejmandstilsynet vurdere om placeringen og dybden af hullet, eller hullerne 

gør, at det må betragtes som trafikfarligt. Trafikfarlige huller indmeldes straks til TIC, der rekvirerer bered-

skabsentreprenøren til at foretage midlertidig reparation. 

 

Efterfølgende registreres og indrapporteres skaden straks i Jobmanager med bemærkning, at TIC har 

haft beredskabsentreprenøren udkaldt. 

 

Er det ikke umiddelbart trafikfarligt foretages registrering og indrapportering i Jobmanger. 

 

 

Ved registrering bør der: 

1.  Skelnes mellem de to skadetyper. 

2.  Angives placering af hul(ler) i tværretningen, fx ”i nødspor”, ”i spor 1” osv af hensyn til entre-

prenørens valg af afspærringsmateriel. 

3.  Angives hulstørrelse, og dybde, fx ”30 x 40 cm, og 12-18 cm dybt”. 

4.  Vedlægges 1-2 fotos, taget i vejens længderetning, ca. 2-3 meter før det første hul, og vi-

sende striber, rabat mv.  

5.  Angives antal huller og deres udbredelse, fx ”4 huller over 30 meter”. 

 

 

BILAG: 

Eksempler på belægningsskader mm.   
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  Bilag til instruks nr. 7 

Asfaltbelægninger 

 

Det er vigtigt at alle indrapporteringer forsynes med gode, ”beskrivende” billeder. I forbindelse med be-

lægningsskader skal billederne altid opfylde følgende (hvis forholdende tillader det): 

 

 Minimum et oversigtsbillede der viser de trafikaleforhold 30-50 meter foran skaden (taget i mod 

trafikretningen). Billedet kan fx vise antal spor, evt. sideveje, skaden, oversigtsforhold, afstribning 

osv. Billedet bruges bla. af entreprenøren til at afgøre hvilken type afspærring der skal anvendes 

på stedet. 
 

 Minimum et billede af skadens placering i tværprofilet taget i vejens længderetning (trafikretnin-

gen), visende skaden, skadens placering på vejen, afstribning mm. Billedet bruges af den opga-

veansvarlige bla. til at vurdere ”farligheden” af skaden. 
 

 Minimum et nærbillede af skaden (ikke et kig lige ned i hullet). Billedet bruges af den opgavean-

svarlige bla. til at vurdere hvilken type reparation der skal bestilles hos entreprenøren. 
 

Eksempler: 

Oversigtsbillede taget imod trafikretningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Billede af skadens placering i tværprofilet taget i trafikretningen. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Nærbillede af skaden (Ikke et kig ned i hullet) 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

  Instruks nr. 8 

BROLÆGNING 

 

 
GRUNDLAGET: 

 

Brolægning omfatter betonfliser og natursten (chausse- og brosten) anvendt som belægninger på fortove, 

stier og busholdepladser, i helleanlæg og overkørsler samt fx i midterøer i rundkørsler.  

Desuden regnes også kantsten af beton og granit som brolægning. 

 

Højdeforskelle mellem fliser eller sten, oftest opstået ved at tunge køretøjer er passeret henover belæg-

ningen, udgør en risiko for, at specielt ældre og handikappede kan falde og komme til skade. 

 

Afgrænsningen af Vejdirektoratets brolagte arealer mod kommunerne fremgår af grænsedragningspla-

nerne. 

 

 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

Vejmandstilsynet skal på sine daglige ruter se efter om der er: 

 lodrette højdeforskelle mellem 2 fliser/sten, større end ca. 3 cm. 

 generelt meget ujævne belægninger. 

 smuldrende fliser eller kantsten af beton. 

 manglende fliser/sten i belægninger. 

 påkørte/forskubbede kantsten. 
 

Observeres sådanne skader på belægningerne, da foretages registrering og indrapportering i Jobmana-
ger  og vedlagt et passende antal fotos. 
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  Instruks nr. 9 

 

STRIBER 

 

 

GRUNDLAGET: 

 

Alle statsvejene gennemkøres med en reflektionsmåler for kontrol af afstribningen. Målingerne danner 

grundlaget for de indmeldinger der sker til STRIBEMAN, der benyttes ved prioritering af, hvilke stræknin-

ger der skal genmarkeres. Målingerne giver dog ikke altid det sande billede af, hvor der virkelig er sket 

slid på afstribningen. 

 

Det er derfor vigtigt, at vejmandstilsynet er opmærksomt på, hvornår der på et givet sted mangler så me-

get af striberne, at der må udføres lokal genmarkering. 

 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

Vejmandstilsynet skal på sine daglige ruter se efter: 

Om der mangler 30% eller mere af striberne – især følgende steder: 

 Vigelinier (hajtænder)  

 Stoplinier (ved signalregulerede kryds) 

 Pile 

 linier (ved til- og frakørsler på motorveje) 

 Cykelfelter 

 Fodgængerovergange 
 

Konstateres mangler i et omfang større end 30% foretages registrering og indrapportering i Jobmanager 

vedlagt foto:  dels et oversigtsbillede og dels detaljer. 

 

 

BILAG: 

Stribetyper mm. 
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  Bilag til instruks nr. 9 

Stribetyper 

 

Længdeafmærkning    Tværafmarkering    Tekst & symboler    Pilafmærkning 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

  Instruks nr. 10 

 

FRITRUMSBESKÆRING OG OVERSIGTER 

 

 

GRUNDLAGET: 

 

Beplantning på statens vejareal beskæres jævnligt for bevarelse af uhindret færdsel på fortov, cykelstier 
og kørebaner samt bevarelse af fri oversigt ved sideveje og fri sigt til skilte. 
Dette beskæringsarbejde udføres på tilstandskrav hvorfor tilsynet med og udførelse af denne opgave va-
retages af LVD-DRI-entreprenøren. 
 
Private lodsejere der har beplantning langs statens veje udviser ikke alle samme omhu for overholdelse 
af kravene til fritrum og fri oversigt. Beplantningen kan blive til gene for trafikanterne på fortov, cykelsti el-
ler kørebane eller genere synligheden af vejskilte, oversiger o. lign. 
 
 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

Vejmandstilsynet skal på sine daglige ruter se efter: 

 Om beplantning generer færdslen på fortov, cykelsti eller kørebane  

(elementbeskrivelse BF01) 

 Om beplantning generer oversigten ved sideveje (elementbeskrivelse BF02) 

 Om beplantning generer det frie sigt til vejskilte(elementbeskrivelse BF03) 
 

Hvis det observeres at beplantningen generer færdslen på fortov, cykelsti eller kørebane, generer over-

sigten ved sideveje eller generer det frie sigt til vejskilte da registreres dette med stedfæstelse samt 

adresse på den formodede nabolodsejer samt beskrivelse af problemet incl foto heraf. 

 

Registreringer indrapporteres i Jobmanager. 

 

 

BILAG: 

Elementbeskrivelse BF01, BF02, BF03 – se side 359 – 362. 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

  Instruks nr. 11 

 

BEPLANTNING 

 

 

GRUNDLAGET: 

 
Begrebet beplantninger omfatter alle former for beplantning langs vejene, og der forekommer ofte flere 
forskellige typer beplantning på samme vejstrækning. Det kan være vejtræer, skov, solitærtræer, buske, 
krat og hække mm. 
 
 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

Vejmandstilsynet skal på sine daglige ruter se efter: 

 Om der er døde grene i træer og som kan være til fare for trafikanterne, hvis de falder ned. 

 Om der er sket skader (påkørsel eller hærværk) på beplantning, der står på vejareal 
 

 

Observeres beplantning, som er beskadiget eller har store døde grene, foretages registrering heraf med 

stedfæstelse, arten af beplantning, beskrivelse af skaden og foto, som viser det pågældende pro-

blem/forhold. 

 

Registreringen indrapporteres i Jobmanager under kategorien Beplantning, i forbindelse med følgende: 

 -Påkørt/beskadiget beplantning 

 -Ulovlig beskæring foran fx reklameskilte 

 -Hærværk på beplantningen 

 -Udgåede større træer (døde)  

  

Hvis der er tvivl om, hvorvidt beplantningen står på vejareal eller på nabogrund foretages registrering og 

indrapportering som beskrevet ovenfor. 
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Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

  Instruks nr. 12 

 

LANDSKABSUKRUDT 

 

 

GRUNDLAG: 

 

Der findes en række planter under fællesbetegnelsen landskabsukrudt, der, såfremt de ikke bekæmpes, 

vil dominere landskabet, da de er meget spredningsvillige. 

 

En af de mest udbredte af disse planter er kæmpe-bjørneklo. Den er i de sidste årtier blevet så udbredt, 

at der i 2006 kom ”Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo”.  

Vejdirektoratet har udarbejdet en strategi for bekæmpelse af kæmpebjørneklo den på hele vejarealet. 

 

En anden plante er flyvehavre, der ifølge en bekendtgørelse fra Landbrugsministeriet, nr. 891 af 

26.08.2006, skal fjernes fra alle dyrkede og udyrkede arealer og afbrændes. 

 

Ud over de to ovennævnte planter findes der flere typer, der bør bekæmpes, men disse to er de vigtigste 

at holde øje med. 

 

Fotos af planterne er vist på medfølgende bilag. 

 

 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

Vejmandstilsynet skal på sine daglige ruter se efter: 

Planter af typen kæmpe-bjørneklo og flyvehavre. 

 

Ved observation af disse to plantearter, skal udbredelsens størrelse, enten i stk., eller arealstørrelse samt 

stedfæstelse registreres og indberettes i Jobmanager. 

 

Vejmandstilsynet skal - ved særlig bestilling fra Vejdirektoratet – se efter følgende andre plantearter: 

rynket rose, glansbladet hæg, vild pastinak, rød hestehov, lupin og japan-pileurt. 

 

Observeres disse arter, da skal hver arts udbredelse og lokalitet registreres og indberettes i Jobmanager. 

 

 

BILAG: 

Foto og beskrivelse af flyvehavre og kæmpebjørneklo 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

  Bilag til instruks nr. 12 

 

Landskabsukrudt  
 

 

Flyvehavre forveksles let med almindelig havre og draphavre. 

Her er kendetegnene for hver af de tre arter: 

 

  

1. Flyvehavre: Temmelig almindelig ukrudtsplante i korn-

marker og på vejkanter 

(især forkanten). Bredere top med 2-3 meget lange stakke 

på hvert småaks og forneden hårede avner. 

 

Indberettes 

 

 

 

 

 

 

 

2. Draphavre: Almindelig på vejkanter. Aflang top af ret 

små, glinsende småaks og kun én synlig stak (børsteformet 

vedhæng på avner) på hvert småaks. 

 

Indberettes ikke 

 

 

 

 

 

 

3. Almindelig havre: Almindeligt dyrket. Bredere top med 

kun én stak pr. småaks og ingen hår på avnerne. 

 

Indberettes ikke 
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Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

Kæmpe bjørneklo kan forveksles med: Kvan, Angelik, Almindelig Bjørneklo, Grønblomstret Bjørneklo og 
forskellige andre store skærmplanter.  

 

 

4. Kæmpe-Bjørneklo: 2 årig skærmplante. Kæmpe-Bjørneklo 

bliver det andet år 2-4 m høj, nogle gange endnu højere. Stæng-

len kan være op til 10 cm tyk og er stivhåret med røde pletter. 

Bladene er store og saftigt-grønne, ofte meterlange og fjersnitdel-

te. Kæmpe-Bjørneklo blomstrer i juli-august. Blomsterne er små 

og hvide og sidder i store skærme. Den midterste skærm kan 

være over en halv meter i diameter. 

 

Indberettes 

 

 

 

 

5. Almindelig bjørneklo: er mindre i væksten end kæmpe bjør-

neklo. 

Har tæthåret stængel, blade enkelt fjersnitdelte og mindre, stor-

svøb oftest manglende 

 

Indberettes ikke 

 

 

 

 

 

Angelik og kvan har helt anderledes blade – kun blomsterstanden kan minde lidt om kæmpebjørneklo. 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

  Instruks nr. 13 

 

 

AFVANDING, BRØNDE OG LEDNINGER 

 

GRUNDLAGET: 

 

Den tekniske del af vejafvandingen, brønde og ledninger, befinder sig, bortset fra rist eller dæksel på 

brønde, under terræn, og problemer i forbindelse med afvandingssystemet bliver sædvanligvis først syn-

lige, når brøndene er fyldte, nedløbsristene er tildækkede og/eller ledningerne er fyldte eller sammenstyr-

tede. 

 

 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

Vejmandstilsynet skal på sine daglige ruter se efter: 

Begyndende vandansamlinger i afvandingstrug, grøfter eller på færdselsarealer  

 

Observeres vandansamlinger, skal vejmandstilsynet se efter om problemet skyldes tildække-

de/tilstoppede afløbsriste. Hvis dette er årsagen, da søges problemet løst med det samme ved afrensning 

af risten. 

 

Kan problemet ikke løses umiddelbart foretages registrering og indrapportering i Jobmanager. 

 

Er vandansamlingen til akut fare for trafikken indtelefoneres observationen til T.I.C., der kan udkalde be-

redskabsentreprenøren til, i værste fald at foretage afspærring, indtil problemet er afhjulpet. Efterfølgende 

registreres og indrapporteres i Jobmanager. 

 

Observeres beskadigede beton- eller jerndæksler på brønde, registreres og indrapporteres disse i Job-

manager. Hvis skaden er til fare for dyr eller mennesker kontaktes T.I.C., så udbedring kan foretages hur-

tigst muligt.  
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

  Instruks nr. 14 

 

AFVANDING, GRØFTER OG RABATTER. 

 

 

GRUNDLAGET: 

 

Rabatterne langs kørebanekanter bliver med tiden for høje, og forhindrer derved afvandingen fra de be-

fæstede arealer og ud i græsrabatten til brønd, trug eller grøft. Afvandingsgrøfter 

bliver med tiden fyldt op, eller gennemløb under overkørsler tilstoppes. 

 

De nævnte situationer bevirker som oftest, at der kan opstå vandansamlinger på befæstede arealer, med 

risiko for akvaplaning på kørebaner, og nedsivning af vand under befæstede arealer, der i værste fald kan 

ødelægge vejen.. 

 

Særligt skal vejmandstilsynet være opmærksom på, at der i regnvejr, specielt i venstrekurver på veje med 

midterrabat, på strækninger med meget lidt længdefald, kan opstå vandansamlinger ud på kørebanen, 

hvis vandet ikke kan komme ind i midterrabatten på grund.af lidt for høje rabatkanter. 

 

Ligeledes vil vand på færdselsarealer - i forbindelse med frostvejr - medføre isglatte kørebaner, cykelstier 

og fortove.  

 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

Vejmandstilsynet skal på sine daglige ruter se efter: 

Begyndende vandansamlinger på færdselsarealer  

 

Er vandansamlingen på motorveje og motortrafikveje eller på øvrige landeveje og til akut fare for trafikan-

terne indtelefoneres om forholdet til T.I.C., der kan udkalde beredskabet til at foretage afspærring, indtil 

problemet er løst. 

Efterfølgende registreres strækningen med vandansamlingen og indberettes i Jobmanager. 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

  Instruks nr. 15 

 

SPILDEVAND 

 

 

GRUNDLAG: 

 

Der kan ved fejl eller bevidst ske udledninger af spildevand, møddingvand, ensilagesaft eller andet ske 

forurening af grøfter, regnvandsbassiner og vandløb. 

 

Det er kommunerne i Danmark, der har ansvaret for forureningsbekæmpelse, også på statsvejene, og det 

er ofte et kommunalt brandvæsen, eller fx Falck, der forestår den praktiske del. 

 

Vejdirektoratet har også, i de udbudte driftsentrepriser, et akutberedskab, der er aktivt alle døgnets timer, 

hver dag året rundt. Dette beredskab omhandler: 

 

- Afmærkning og afspærring 

- Afhjælpning af akut opståede skader på vej og vejudstyr 

- Uheldsafvikling, trafik 

- Uheldsafvikling, miljø 

- Uheldsafhjælpning, dyr 

- Fjernelse og opbevaring af efterladte køretøjer og tabte genstande 

- Tilkald af driftsentreprenører til arbejde udenfor normal arbejdstid 
 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

Vejmandstilsynet skal på sine daglige ruter se efter: 

at der ikke ledes spildevand, møddingvand, ensilagesaft eller anden form for forurening til statens vejare-

al. 

 

Konstaterer vejmandstilsynet sådanne forureninger, kontaktes TIC på tlf 8020 2060.  

 

Vagthavende vil så ringe 112, og forelægge problemet for Alarmcentralen, og endelig vil det lokale miljø-

beredskab blive kontaktet for at beslutte, om de vil afhjælpe situationen. Hvis det drejer sig om et mindre 

brændstofspild på et befæstet areal, vil beredskabet blive bedt om at afdække med oliepulver. 

 

Det er vigtigt, at vejmandstilsynet bliver på stedet, og eventuelt besvarer spørgsmål, indtil indsatsen er 

besluttet. 

 

Sagen registreres og indrapporteres efterfølgende i jobmanager.. 
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  Instruks nr. 16 

VEJBELYSNING 

 

GRUNDLAGET: 

 

Vejbelysning findes på statsvejene, langsgående i yder- og midterrabatter, i rundkørsler, i farlige vejkryds, 
ved fodgængerovergange, i tilslutningsanlæg, på ramper og på rastepladser, kort sagt alle (eller de fleste) 
steder, hvor der kan opstå farlige trafiksituationer, når det er mørkt. 
 
Belysning på rastepladser (sideanlæg) betragtes kun som vejbelysning, hvis der står flere end to master 
eller pullerter på vej eller parkeringsarealet. Belysningen på og i bygninger tilhører enten sideanlægget 
(Vejdirektoratet) eller ejeren/forpagteren af tankanlæg/cafeteria/restaurant. 
 
Vejbelysningen kan være et armatur monteret i toppen af en lysmast, armaturer ophængt i længdekæder 
eller i tværophæng på wire, lamper af forskellig type der belyser skilte og anden afmærkning og lys i fx 
pullerter og lave parklamper på rastepladser eller fiberbelysning fx i en rundkørsel samt lamper i tunneller 
og under bygværker 
 
Belyste færdselstavler, fx D15 og C19, henhører under observationskategorien tavler. 
 

 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

Vejmandstilsynet skal på sine daglige ruter se efter: 

 Om der er synlige skader på vejbelysningsanlæggene, så som påkørte lysmaster, løsthængen-
de/åbne armaturer, åbne inspektionsluger på master og andre skavanker eller skader. 

 Om der mangler lys i armaturer (kan kun observeres i lygtetændingstiden). 

 

Observeres der i forbindelse med påkørte master og lignende, synlige strømførende ledninger som virker 
farlige er til fare for forbipasserende, eller manglende lyskilder (flere end 3) i kritiske områder kontaktes 
T.I.C, der rekvirerer driftsentreprenøren til akut afhjælpning af situationen. 

 

Kritiske områder er 

 Vejkryds (herunder belysningsmaster i kryds samt nærmest belysningsmast før kryds)  

 Rundkørsler (som for kryds)  

 Ved busstoppesteder 

 Fodgængerfelter (herunder nærmeste belysningsmast før og efter fodgængerfelt samt toron-
toblink) 

 Indefra belyste vejskilte (eksempelvis D15 eller E17) 

 Særlige indfletningssituationer på ramper og forbindelsesveje 

 Områder med lille kurveradius på ramper og forbindelsesveje. Inden entreprisen igangsæt-
tes, afklares det med Vejdirektoratets driftsansvarlige for vejbelysning præcist hvilke områ-
der, der er kritiske på den enkelte vejstrækning 

 

Observeres manglende lys i øvrige områder registreres dette i disse tilfælde: 

 Enkeltmasteanlæg - Hvis der er mere end 3 på hinanden følgende armaturer der ikke lyser 
på den pågældende vejdel i kørselsretningen. 

 Længdekædeanlæg - Hvis der er mere end 6 på hinanden følgende armaturer der ikke lyser 
på den pågældende vejdel i kørselsretningen 

 Belyste portaltavler - Hvis en fjerdedel eller flere af lysrørene eller projektørerne ved en por-
taltavle er udbrændt   
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 Fiberoptisk belysningsanlæg - udbrændte lyskilder i fiberlysanlæg skal indrapporteres 

 Pullerter i rundkørsler - Hvis der er mere end 2 på hinanden følgende eller i alt 4 pullerter der 
ikke lyser 

 Belysning på bygværker – Udbrændte lyskilder i armaturer over nødspor skal indrapporteres. 

 Belysning på sideanlæg - Hvis der er mere end 2 på hinanden følgende armaturer der ikke 
lys 

 

Registreringer indrapporteres i Jobmanager. Der skal ikke oplyses om armaturtyper, mastehøjde og ma-
ste type. Belysningsentreprenøren har viden om de eksisterende forhold og opsætter materiel svarende 
til det nedkørte. Den driftsansvarlige i Vejdirektoratet har tillige adgang til et register hvor nævnte typer er 
registreret. Dette kan hjælpe entreprenøren hvis han mangler oplysningerne.. 
 

Indrapporteringen skal forsynes med et antal fotos til belysning af skadens omfang. 
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  Instruks nr. 17 

 

SIGNALANLÆG 

 

 

GRUNDLAGET 

På statsveje findes et større antal signalanlæg opsat for at regulere trafikken ved krydsende veje.  
 

De fleste statsejede signalanlæg er tilsluttet et overvågningssystem, hvor driftsfejl automatisk kan aflæ-

ses 

 

Derudover registreres mange fysiske skader på signalanlæg i forbindelse med påkørsler, hærværk, tyve-
ri, graffiti o.a.  
 

Alle signalanlæg er tilknyttet et anlægsnummer (anlægsnummeret er opbygget af en kombination af vej-

nummeret, hvorpå signalanlægget er placeret og et løbenummer) 

 
 
VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

Vejmandstilsynet skal på sine daglige ruter se efter: 

Om signalanlæggene fungerer – set fra alle retninger 

Om der er fejl og mangler på signalanlæggene incl. de tilhørende teknikskabe 
 

Vejmandstilsynet skal kontakte T.I.C., hvis de observerer skader, fejl eller mangler, som kan være trafik-
farlige. T.I.C. vil derefter rekvirere signalentreprenøren til at foretage det nødvendige. Det er vigtigt, at 
signalanlæggets anlægsnummer oplyses, når T.I.C. kontaktes. Efterfølgende indrapporteres sagen i 
Jobmanager med bemærkning om, at T.I.C. er kontaktet 
 

Observeres ikke-trafikfarlige funktionsfejl og/eller skader på signalanlæg foretages registrering ved sted-
fæstelse og beskrivelse af fejlen/skaden samt et antal fotos til belysning af skadens omfang. 
 

Typisk forekommende fejl: 

 Påkørt signalstander 

 Påkørte signallanterner 

 Åbne luger på signalstander 

 Drejede signallanterner 

 Åbne signallanterner 

 Manglende eller svagt lys i en eller flere lamper 

 Hærværksskader 

 Graffiti 

 Manglende og skadede skygger 

 Beskadigede styre- og målerskabe 

 Beskadigede færdselstavler anbragt på signalstander 

 Blottede eller beskadigede detektorledninger i kørebane 

 Blottede eller beskadigede detektorkabler eller kabelmuffer i rabat eller heller 

 Beskadigede video- og radardetektorer 

 Slukkede signalanlæg 
 
Stedfæstelsen sker ud fra følgende: 
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 Signalstanderne er forsynet med nummer (gult tal i ca. 2 meters højde). Dette angives i registre-

ringen. 

 Signalanlæggets anlægsnummer. 

 Ved signalanlæg i kryds mellem statsvej og kommunevej, angives statsvejens vejnummer, samt 

navnet på den skærende vej ( i bemærkningsfeltet). 

 Ved signalanlæg i kryds mellem to statsveje angives det laveste vejnummer, som den vej signal-

anlægget ligger på, samt vejnummeret på den ”skærende vej” (i bemærkningsfeltet).  
 

Beskadigede færdselstavler, anbragt på signalstander og beskadiget sammen med denne, registreres og 
indrapporteres selvstændigt, og færdselstavlerne vil blive genopsat/udskiftet af driftsentreprenøren. 
 

Registreringer indrapporteres i Jobmanager 
 
BILAG 
skitse af en høj signalmast (som et eksempel) med de korrekte benævnelser på almindelige forekom-
mende udstyrsdele incl udvalgte fotoeksempler. 
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  Bilag til instruks nr. 17 

 
SIGNALANLÆG 
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  Instruks nr. 18 

NØDTELEFONER 

 
GRUNDLAGET 

 

Langs motorvejene er der parvis med en afstand af ca. 2 km, opsat nødtelefoner. Der findes flere typer 
nødtelefoner langs motorvejene i DK, se bilag. Opkald fra nødtelefonerne går til T.I.C. 

Alle nødtelefoner har et identifikationsmærke skrevet på standeren. Nummeret kan være med 3 eller 4 
cifre, og der kan yderligere være et bogstav med henvisning til et af de fire verdenshjørner. 

Nødtelefoner opfattes som ”eftergiveligt vejudstyr”, hvorfor de i dag normalt ikke anbringes bag autoværn, 
hvis dette ikke findes i forvejen. 

Ud over nødtelefonerne er der langs motorvejene for hver ca. 20-30 telefoner anbragt skabe for tilslutning 
af el og teleforbindelse. 

 

 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER 

 

Vejmandstilsynet skal på sine daglige ruter se efter: 

Om der er synlige fejl og mangler på nødtelefoner eller de tilhørende teknikskabe. 

 

Alle fejl og mangler registreres og indberettes i Jobmanager. 

Hvis en skade på en nødtelefon eller et skab virker (trafik)farlig (fx synlige strømførende ledninger) fore-
tages straks telefonisk henvendelse til T.I.C 

Ved konstaterede fejl eller mangler på nødtelefoner, eller skabe, foretages registrering og indrapportering 
i Jobmanager under observationskategorien ”Nødtelefoner. 

Indrapporteringen skal forsynes med et antal fotos til belysning af skadens omfang. 

Det vil forekomme, at driftsentreprenøren på nødtelefoner har fået meldinger om skader eller funktionsfejl 
direkte via T.I.C. I disse tilfælde vil nødtelefonen være afdækket med en gul plastiksæk. Da skal vej-
mandstilsynet intet foretage sig, fordi driftsentreprenøren selv kan oprette en indrapportering i Jobmana-
ger. 

 

 

BILAG 

Foto af forekommende typer nødtelefoner langs statsveje. 
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  Bilag til instruks nr. 18 

 

Nødtelefoner 
 

Typer nødtelefoner placeret langs statsveje: 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clearsonics Way Phone           Siemens SH64 DK                               Telmo* 

 

 
* Øresundsmotorvejen benytter en ombygget Telmo nødtelefon med indmad fra Clearsonics WayPhone. 
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  Instruks nr. 19 

 

TRAFIKLEDELSESSYSTEM 

 
GRUNDLAGET: 

 
TL-systemer findes på udvalgte strækninger/lokaliteter på statsvejnettet. Systemerne er opsat primært for 
at forbedre trafiksikkerheden og/eller give trafikinformation. Systemerne er normalt tilsluttet et fjernover-
vågningssystem. På trods af fjernovervågning kan alligevel forekomme ubemærkede fejl og skader. 
 

Det mest almindelige, synlige TL-udstyr omfatter følgende udstyrstyper – se også fotos i bilag: 
 

 Vejstationerer (skabe med diverse teknisk udstyr) 

 Variable skilte (informationstavler, advarselstavler og/eller påbuds-/hastighedstavler) 

 Standere 

 Kameraer 

 Radardetektorer 

 Spoledetektorer (mindre synlige idet dette er ”ledning” rillet ned i vejbelægningen) 
 

 
VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER 

 

Vejmandstilsynet skal på sine daglige ruter se efter: 

Umiddelbart synlige fejl, skader og mangler på trafikledelsessystemer og deres udstyr. 
 
Følgende er eksempler på typiske/synlige fejl: 
 

 Påkørt udstyr (vejskabe, standere for skilte/tavler radardetektorer, kameraer etc.) 

 Beskadiget udstyr (vejskabe, standere, skilte/tavler, radardetektorer, kameraer etc.) 

 Blotlagte eller beskadigede detektorledninger i kørebane 

 Åbne installationer (åbne skabe, dæksler o.l.) 

 Hærværksskader 

 Graffiti 

 Fejlvisninger på skilte/tavler (ingen visning, manglende visning eller åbenlys forkert visning) 
 
Hvor Vejmandstilsynet observerer trafikfarlige skader, fejl eller mangler skal det først og fremmest kontak-
te T.I.C., som derefter vil sørge for at rekvirere fartviserentreprenøren til at foretage det nødvendige. Ef-
terfølgende indrapporteres sagen i Jobmanager med bemærkning om, at T.I.C. er kontaktet. 
 
Vejmandstilsynet skal derudover altid indrapportere om fejl, skader og/eller mangler i Jobmanager: 

 Stedfæstelse. 

 Observationskategorien skal være ”Trafikledelsessystemer”.  

 Der suppleres med oplysning om system- og udstyrsoplysninger, skadesbeskrivelse samt gerne 
fotos til belysning af skadens omfang. 

 
BILAG 
Foto-eksempler af TL-udstyr 
  



Vejdirektoratet – Samlet driftsudbud 2012 April  2012 /Revision 2 af 15. april 2013 

Løbende Vejdrift Side 86 af 436 

Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

  Bilag til instruks nr. 19 

 

Foto-eksempler af TL-udstyr 

 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           

Samlet installa-

tion af informa-

tionstavle og 

hastighedstav-

ler samt radar-

detektorer (fra 

M3 i Køben-

havn) 

Typisk vejskab, stor 

og nyere model 

Informationstavle 

på galge. 

Og bagved radar 

på mast. Jordtavle 

Typisk spoleinstallation 

(her på motorvej) 

TRIM-station (findes på 

motorvejsnettet omkring 

København) 

Infrarøde rejsetids-

målekameraer (her 

en ældre model fra 

O3 i København) 

PTZ-kamera 

WEB-kamera 

installation 

Eksempler på typiske 

skilte/tavler i MTL-

systemer (mindre tra-

fikledelsessystemer) 
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  Instruks nr. 20 

 

ØVRIGE TEKNISKE ANLÆG (TÆLLESTATIONER,  

GLATFØREVARSLINGSSTATIONER MM) 

 

 

GRUNDLAGET: 

 

Der findes langs statsvejene en række tekniske installationer. Disse installationers ofte ubeskyttede pla-

cering i tværprofilet medfører, at de til tider beskadiges ved almindelig påkørsel eller ved fx græsslåning 

og andre arbejder. 

 

De oftest forekommende tekniske anlæg er: 

 

- Tællestationer (registrerer trafikmængder) 

- Glatførevarslingsstationer (registrerer data til brug i vintertjenesten) 

- Hastighedsmålere 
 

 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

Vejmandstilsynet skal på sine daglige ruter se efter: 

Om der er sket skade eller hærværk på de tekniske anlæg og om de virker.. 

 

Konstaterer vejmandstilsynet skade eller hærværk på disse typer installationer foretages registrering og 

indrapportering i Jobmanager under observationskategorien øvrige. Der vedlægges foto visende dels in-

stallationen på afstand og nærbilleder af selve installationen incl. eventuel mærkning til identifikation. 

 

Observeres der i forbindelse med påkørte installationer, at strømførende ledninger stritter ud til fare for 

forbipasserende, kontaktes T.I.C. på tlf. 8020 2060 til at afhjælpe situationen. Det registreredes indrap-

porteres i Jobmanager. 

 

 

BILAG: 

Foto af de i instruksen omtalte installationer. 
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  Bilag til instruks nr. 20 

Øvrige tekniske anlæg 
 

Glatførervarslingsstationer: 

 

Glatførervarslingsstationerne kan se ud på mange måder men er ofte kendetegnet ved en skab med div. 

elektronik samt en stander med temperatur måler som er placeret et godt stykke over vejen (samt en må-

lerenhed i vejbelægningen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glatførervarslingsstationer                     Glatførervarslingsstation (bemærk at  

Med solfanger (pga. manglende                                både skab og måleren på standeren er     

elektricitet i nærheden)                                  en del af glatførervarslingsstation) 

 

Tællestationer: 

 

Tællestationerne kan se ud på mange måder og er oftest gravet ned i vejen uden mulighed for at se dem 

for alm. trafikanter. Der findes dog 2 typer mobile tællestationer som primært anvendes på mindre befær-

det veje eller rampe anlæg og i særtilfælde også på de større veje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Tællestation som tæller antallet                                         Tællestation som ”plade” som  

   af køretøjer via luftslanger.                  monteres i midten af køresporet 
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  Instruks nr. 21 

 

FARTVISERE OG SKOLEPATRULJETAVLER 

 
 
GRUNDLAGET 
 
På statsveje findes et større antal fartvisere og skolepatruljetavler opsat primært for hhv. at reducere den 
gennemsnitlige hastighed og understøtte skolepatruljens arbejde 
 
Anlæggene er ikke tilsluttet et fjernovervågningssystem 
 
 
VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

Vejmandstilsynet skal på sine daglige ruter se efter: 

Om der er synlige skader, og fejl og mangler på fartvisere og skolepatruljetavler 
 
Vejmandstilsynet skal kontakte T.I.C., hvis de observerer skader, fejl eller mangler, som efter påkørsler 
eller lign kan være trafikfarlige. T.I.C. vil derefter rekvirere fartviserentreprenøren til at foretage det nød-
vendige. Efterfølgende indrapporteres sagen i Jobmanager med bemærkning om, at T.I.C. er kontaktet. 
 
Typiske skader: 

 Påkørte standere  

 Påkørte tavler / displays  

 Manglende eller fejlagtig aktivering af blink, angivelse på display eller belysning af tavle  

 Hærværksskader  

 Graffitir 
 
Observeres skader eller funktionsfejl på fartvejvisere eller skolepatruljetavler, da registreres dette og 
indrapporteres i Jobmanager under observationskategorien Trafikledelsessystemer 
 
Administrative vejnummer, km, stednavn og om det er tale om en fartviser eller et skolepatruljeanlæg an-
gives i indrapporteringen 
 
Indrapporteringen skal forsynes med et antal fotos til belysning af skadens omfang.  
 
 
BILAG 
Foto af fartvisere og skolepatruljetavler 
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  Bilag til instruks nr. 21 

 

Foto af fartvisere og skolepatruljetavler 
 

 

  

 
Eksempler på fartvisere  

 

Eksempler på skolepatruljetavler  
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  Instruks nr. 22 

 

PUMPESTATIONER 

 
GRUNDLAGET 
 
Der findes langs statsvejene en række pumpestationer med tilhørende styreskabe/el-skabe. Disse instal-
lationers ofte ubeskyttede placering i tværprofilet medfører, at de til tider beskadiges ved almindelig på-
kørsel eller ved fx græsslåning og andre arbejder.  
 
Derudover kan der ske hærværk på døre, styreskabe/el-skabe 
 
 
VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

Vejmandstilsynet skal på sine daglige ruter se efter: 

Skader, funktionsfejl og hærværk på pumper 
 
 
Konstaterer vejmandstilsynet skade eller hærværk på disse typer installationer foretages indrapportering i 
Jobmanager under observationskategorien øvrige, og der vedlægges foto, visende dels installationen på 
afstand, og dels nærbilleder af selve installationen visende eventuel mærkning til identifikation 
 
Observeres der i forbindelse med påkørte installationer, at strømførende ledninger stritter ud til fare for 
forbipasserende, kontaktes T.I.C. på tlf. 8020 2060, der rekvirerer entreprenør til at afhjælpe situationen 
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BYGVÆRKER 

GRUNDLAGET: 

 

Betegnelsen bygværker omfatter i denne forbindelse: 

 -  broer og tunneler 

 -  støjskærme 

 -  skilteportaler (eksklusive tavler og el) 

 -  støttemure 

 

Broer der går over en statsvej, eller fører en statsvej over en anden vej, ejes alle af Vejdirektoratet.  

Men for broer der fører en anden vej over en statsvej er der det specielle forhold, at asfaltslidlaget tilhører 

vejmyndigheden for den overførte vej, mens asfaltbærelaget og isoleringen er Vejdirektoratets.  

Da vi ikke altid kan være sikre på, at den anden vejmyndighed (kommunen) sørger for, at afskalninger på 

broen repareres, så det undgås, at der opstår slaghuller, er det vigtigt, at vejmandstilsynet med visse mel-

lemrum syner belægningen på disse broer.  

 

Broer og tunneler benævnes underføring (UF) eller overføring (OF) – se bilag.. 

 

 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

Vejmandstilsynet skal på sine daglige ruter se efter: 

Skader på broer og tunneler. Det omfatter: 

 større påkørselsskader på beton, med blotlagt armeringsjern 

 skråningsskred, fx ved kraftig regn 

 skader på skråningsbeklædning 

 skader på autoværn og brorækværk 

 skader på dilatationsfuger ved broender 

 skader på, og evt. tilstopning af broens afløbssystem 

 graffiti (kun det der er synligt fra statsvejen) 

 afskalninger og slaghuller i asfaltbelægning på bro 

 skader på skilteportaler, herunder manglende belysning 

 Skader på støjskærme, herunder glas og beklædning 

 Skader på støttemure 
 

Bygværker med tilslutningsanlæg kontrolleres i forbindelse med tilsyn på ramper og skærende vej. 

 

Bygværker uden tilslutningsanlæg (kommunevejen går over statsvejen) kontrolleres 1 gang månedlig (til-

synsdag anføres i dagsrapport). 

 

Observeres skader på bygværker registreres skadens art og omfang suppleret med foto heraf samt sted-

fæstelse af bygværket og indrapporteres i Jobmanager. 

 

Ved trafikfarlige skader kontaktes T.I.C. for udkald af Beredskabsentreprenør og skaden registreres og 

indberettes i Jobmanager. 

 

BILAG: 

Betegnelser og afgrænsninger for bygværker.  
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  Bilag til instruks nr. 23 

 

Bygværker (betegnelser og afgrænsninger) 
 

 

Overføring 
Opstalt bro 

 

 

 

 

 
 

 

 

Underføring  
Opstalt bro 
 

 

 
 

 

 

Underføring  
Opstalt tunnel 

Grænse for skader på autoværn.er: 

Kantbjælkeender + ca. 15 meter. 

Hvis der er autoværn her,  

så er grænsen yderste kant  

af understøtning + ca. 15 m. 

Grænse for skader på autoværn.er: 

Kantbjælkeender + ca. 15 meter. 

Hvis der er autoværn her, så er  

grænsen yderste kant af under- 

støtning + ca. 15 meter. 

Grænse for skader på byg-

værket og belægninger er: 

Yderside endevægge 

Grænse for skader på bygværket og 

belægninger er: 

Kantbjælkeender 
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Grænse for skader på autoværn  

er: Afslutning af nedføring + ca.  

15 meter. 
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  Instruks nr. 24 

 

HEGN 

 

 
GRUNDLAGET: 

 

I forbindelse med anlæg af nye veje bliver der ofte sat hegn langs vejen, dels for i byområder at forhindre 

personer i at gå ind på fx et motorvejsareal, dels fordi man fx i skovområder med den nye vej overskærer 

dyreveksler. 

 

Det kan i nogle situationer være svært at afgøre om hegnet tilhører naboen, eller om det er Vejdirektora-

tets, men som hovedregel kan man sige, at hvis hegnet er af samme type over en længere strækning er 

det vejens, mens det gerne er den enkelte nabo der er ejer, hvis det er forskellige typer hegn ud for de 

enkelte grundstykker. 

 

 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

Vejmandstilsynet skal på sine daglige ruter se efter: 

 Om der er skader på stolper eller hegn incl. vildtspring og låger. 
 

Observeres skader skal dette registreres med angivelse af hegnstype, skadens art og omfang samt sted-

fæstelse og foto af skaden. Længden af det der ønskes repareret angives i hele felter. 

Bemærk om hegnet er galvaniseret eller overtrukket med PVC, og bemærk også om der på den beskadi-

gede strækning er låger eller lignende. 

 

Registreringer indrapporteres i Jobmanager 

 

Er vejmandstilsynet i tvivl om ejerforholdet, og dermed hvem der skal reparere, bør det altid indrapporte-

res, og så vil den fagansvarlige finde ud af dette. 

 

 

BILAG: 

Forskellige typer hegn.  
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  Bilag til instruks nr. 24 

 
 

Hegn 
 

Typer af hegn placeret langs vejene 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skovhegn h= 90-130 cm. Trådhegn (en til fire tråde)h= 90-130 cm. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrehegn h= 160 + 20 cm. overtråd  Maskinflethegn h= 90-130 cm. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskinflethegn med 2 overtråde h=130-170 cm.  
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  Instruks nr. 25 

 

SKADER PÅ VEJEN OG DENS UDSTYR 

 

 
GRUNDLAGET: 

 

Vejret og trafikken slider på vejene og det tilhørende udstyr og stedvist kommer naboer til at beskadige 

vejens udstyr. 

 

Slid og vejret kan foranledige skader på vejens udstyr. Fx under snerydning er det meget vanskeligt for 

chaufførerne at se det udstyr, som er dækket af sne og derfor sker der ofte skader både på kantsten og 

udstyr under snerydning. 

 

Ifølge Vejloven § 101 står således: På offentligt vejareal må der ikke uden vejbestyrelsens samtykke fore-

tages nogen forandring, herunder foretages opgravning eller optages befæstelse, ligesom der ikke må 

graves, pløjes eller udføres andre lignende foranstaltninger, så nær vejarealet, at dette eller vejafmærk-

ninger, skelsten mv. beskadiges. 

 

Naboer kan komme til at skubbe til eller skade vejens udstyr. Fx kan skelpæle blive skubbet eller tildæk-

ket ved markdrift for tæt på skel. Nogle steder ligger en del af vejens afvandingsbrønde neden for påfyld-

ningsskråning tæt på skel til mark. Disse brønde kan blive skadet ved markdrift for tæt på. 

 

Ved trafikuheld sker der også af og til skader på vejen og/eller dens udstyr. Hvis det er muligt at finde ud 

af hvem skadevolder er, kan regning på udgifterne til udbedring af skaderne sendes til skadevolder. Hvis 

ingen skadevolder kan findes, vil udbedring af skaderne blive en driftsomkostning. 

 

Vejens udstyr og bygværker udsættes af og til for hærværk – især graffiti. Dette skal også udbedres.  

 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

Vejmandstilsynet skal på sine daglige ruter se efter: 

 skader på vejene/stierne, fortove og sideanlæg 

 skader /hærværk på vejens udstyr. 

 beskadigede skelpæle. 
 

Konstateres registreres dette ved stedfæstelse samt foto, der tydeligt viser skadens omfang og størrelse. 

 

Ved graffiti er det vigtigt at registreringen indeholder tydelige foto af hele ”dekorationen”, da disse ofte in-

deholder tags (signatur), som kan afsløre synderen. 

 

Registreringer indrapporteres til vejdirektoratet i Jobmanager. 
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  Instruks nr. 26 

 

TRAFIKFARLIGT AFFALD 

 
GRUNDLAGET: 

 

Henkastet og tabt affald, der udgør en fare ved påkørsel eller foranlediger undvigemanøvre, er et stigen-

de problem langs statsvejnettet og ønskes fjernet hurtigst muligt. 

 

Trafikfarligt affald på kørebanerne på motorveje og motortrafikveje må kun opsamles af beredskabsen-

treprenøren, der kan benytte en afmærkning med blåt blink. 

 

Trafikfarligt affald på den øvrige del af vejarealet skal fjernes af LVD-DRI-entreprenøren. 

 

 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

Vejmandstilsynet skal på sine daglige ruter se efter: 

Om der forekommer trafikfarligt affald på vejareal. 

 

På kørebanerne og midterrabat på motorveje og motortrafikveje: 

Observeres tabt gods (fx møbler, hårde hvidevare, byggeaffald, cykler, bildele, affaldssække, haveaffald, 

store ”plasticstykker” ) ring da til T.I.C og foretag straks derefter registrering og indrapportering i Jobma-

nager om hændelsen. 

 

På yderrabatter på motorveje og motortrafikveje og på hele vejarealet på øvrige landeveje: 

Observeres tabt gods (fx møbler, hårde hvidevare, byggeaffald, cykler, bildele, affaldssække, haveaffald, 

store ”plasticstykker”) eller affaldsansamlinger, der vurderes til at være/kunne blive trafikfarlige 

Registreres, stedfæstelse og indberettes til Vejdirektoratet. 

 

Ved benzin, olie eller kemikaliespild og trafikskadet/døde dyr henvises der til instrukserne: 

Instruks 01.02 Olie- og kemikaliespild   

Instruks 01.03 Løsgående, trafikskadede og døde dyr  
1
 

Ved benzin, olie eller kemikaliespild og trafikskadet/døde dyr henvises der til instrukserne:  
• Instruks 28 Olie- og kemikaliespild  
• Instruks 29 Løsgående, trafikskadede og døde dyr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Gennemstreget tekst er ændret iht. Rettelsesblad nr. DRI- 5. Ny tekst er i blå/gråtone 
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  Instruks nr. 27 

EFTERLADTE KØRETØJER 

 

 
GRUNDLAGET: 

 

Efterladte køretøjer på statsvejene, indregistrerede, u-indregistrerede og trafikskadede, er et problem, 

dels fordi de kan være efterladt direkte til gene for trafikken, og dels fordi de kan være trafikskadede, og 

dermed være opmærksomhedskrævende for andre trafikanter. 

 

Der er derfor mellem politiet, Vejdirektoratet og Vejdirektoratets beredskabsentreprenør indgået en aftale 

om fjernelse af efterladte køretøjer på statsvejene.  

 

 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

Vejmandstilsynet skal på sine daglige ruter se efter: 

 

1. Trafikskadede køretøjer, og køretøjer henstillet til akut fare eller ulempe. 

 

Såfremt det skønnes at køretøjet er placeret trafikfarligt, iværksættes øjeblikkelig fjernelse ved 
telefonisk indmelding til T.I.C. 

Køretøjet vil herefter straks blive fjernet af beredskabsentreprenøren. 

Hændelsen indrapporteres straks i Jobmanager, med oplysninger som under pkt.2, og med 
bemærkning, at T.I.C. har foranlediget køretøjet fjernet. 

 

2.  Indregistrerede køretøjer, henstillet uden akut fare eller ulempe. 

 

Køretøjet er anbragt uden for kørebanen, fx i et nødspor, eller i rabat. 

Vejmandstilsynet forbereder indrapportering i Jobmanager med tidspunkt, vejnummer, rute-
nummer, kilometrering og vejside, og om køretøjet: fabrikat, art, farve og registreringsnummer, 
og tager desuden fotos af køretøjet. Indrapportering sker i Jobmanger.. 

Der placeres en seddel på bilens forrude med henstilling til ejer om at give besked til Vejdirekto-
ratets driftsafdeling, hvis bilen hentes. 

Køretøjet forsynes med blå/hvid plaststrimmel med VD-logo, på venstre sidespejl. 

På Motorvej og motortrafikveje kontrolleres 24 timer senere om køretøjet stadig forefindes på 
stedet og der indrapporteres i Jobmanager. 

 

På øvrige hovedlandeveje foretages den samme proces efter 48 timer.  

 

Der kan forekomme specielle krav til fjernelse ved fx Limfjordstunnellen og andre bygværker. 

   

3.  Uindregistrerede køretøjer, henstillet uden akut fare eller ulempe. 
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Køretøjet er anbragt uden for kørebanen, fx på et nødspor. 

Vejmandstilsynet indrapporterer straks i jobmanager, med oplysninger som ovenfor vedrørende 
placering og køretøj. Husk at medsende fotos. 

Opgaveansvarlig i Vejdirektoratet tager stilling til, hvornår køretøjet skal fjernes. 

 

4.  Indregistrerede, u-indregistrerede og trafikskadede køretøjer anbragt på P- og rastepladser langs 

statsveje, og på samkøringspladser med adgang fra statsveje. 

 

Indrapporteres straks i Jobmanager med oplysninger som under pkt.2. 

 

 

5.  Trafikskadede køretøjer, der henstår på naboareal efter færdselsuheld. 

 

Indrapporteres straks i Jobmanager med oplysninger som under pkt. 2. 
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  Instruks nr. 28 

 

LØSGÅENDE, TRAFIKSKADEDE OG DØDE DYR 

 

 
GRUNDLAG: 

 

Løsgående (levende) dyr på vejarealet kan forekomme fx i forbindelse med nedbrudte markhegn eller tra-

fikuheld med dyretransporter involveret. 

 

Trafikskadede (ikke døde) dyr kan enten ligge på vejarealet, eller være observeret løbende væk, efter en 

påkørsel. 

 

Døde dyr observeres ofte på vejarealet, på kørebaner inklusive midterrabat, eller på stier og i yderrabat-

ter. 

 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

Vejmandstilsynet skal på sine daglige ruter se efter: 

Forekomst af dyr (løsgående, trafikskadede eller døde) på vejareal. 

 

Observeres løsgående dyr: 

Forholdet indtelefoneres til T.I.C., der kontakter Beredskabsentreprenøren for indfangning. 

Efterfølgende registreres og indberettes observationen i Jobmanager. 

 

Observeres trafikskadede dyr: 

Forholdet indtelefoneres til T.I.C., der kontakter Beredskabsentreprenøren for evt. sporing ved schweis-

shund og aflivning iht. Dyreværnsloven. 

Efterfølgende registreres og indberettes observationen i Jobmanager. 

 

Observeres døde dyr: 

På kørebaner og i midterrabatter på motorveje og motortrafikveje indtelefoneres observationen til T.I.C., 

der udkalder Beredskabsentreprenøren til fjernelse og destruering. 

Efterfølgende registreres og indberettes observationen i Jobmanager. 

 

På hele vejarealet på øvrige veje og uden for kørebanekant (i yderrabatter og på stier) på motorveje og 

motortrafikveje fjernes disse straks. 
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  Instruks nr. 29 

OLIE- OG KEMIKALIESPILD 

 
GRUNDLAG: 

 

I forbindelse med færdselsuheld sker det ofte at brændstoftanke lækker, og ligeledes tabes/aflæsses 

dunke og tromler med en påskrift, der mere end antyder, at de har indeholdt, eller indeholder rest af farli-

ge kemikalier, der kræver speciel håndtering. 

 

Det er kommunerne i Danmark, der har ansvaret for forureningsbekæmpelse, også på statsvejene, og det 

er ofte et kommunalt brandvæsen, eller fx Falck, der forestår den praktiske del. 

 

Vejdirektoratet har også, i de udbudte driftsentrepriser, et akutberedskab, der er aktivt alle døgnets timer, 

hver dag året rundt. Dette beredskab omhandler: 

 

- Afmærkning og afspærring 

- Afhjælpning af akut opståede skader på vej og vejudstyr 

- Uheldsafvikling, trafik 

- Uheldsafvikling, miljø 

- Uheldsafhjælpning, dyr 

- Fjernelse og opbevaring af efterladte køretøjer og tabte genstande 

- Tilkald af driftsentreprenører til arbejde udenfor normal arbejdstid 
 

 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

Vejmandstilsynet skal på sine daglige ruter se efter: 

Om der er tabte, spildte eller efterladte væsker/kemikalier og lignende, der ikke umiddelbart med sikker-

hed kan defineres som ufarligt. 

 

Konstaterer vejmandstilsynet sådanne væsker, kontaktes TIC på tlf. 8020 2060  

 

Vagthavende vil så ringe 112, og forelægge problemet for Alarmcentralen, og endelig vil det lokale miljø-

beredskab blive kontaktet for at beslutte, om de vil afhjælpe situationen. Hvis det drejer sig om et mindre 

brændstofspild på et befæstet areal, vil beredskabet blive bedt om at afdække med oliepulver. 

 

Det er vigtigt, at vejmandstilsynet bliver på stedet, og eventuelt besvarer spørgsmål, indtil indsatsen er 

besluttet. 

 

Sagen registreres og indrapporteres efterfølgende i jobmanager under observationskategorien renhold, 

såfremt der ikke er sket skade på vejens belægning, rabat eller udstyr. Er der sket skade på belægning, 

rabat eller udstyr indrapporteres under den eller de aktuelle observationskategorier. 

 

 

BILAG: 

Oversigt over mærkning af farlige stoffer. 
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  Bilag til instruks nr. 29 

Oversigt over mærkning af farlige stoffer 
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  Instruks nr. 30 

GRAVE- OG RÅDIGHEDSTILLADELSER, INKLUSIVE SPÆRRETIDER 

 

GRUNDLAG: 

 

Alle, der skal arbejde på statsvejene, skal have en rådighedstilladelse (bilag 1) udstedt af Vejdirektoratet. 
Hvis arbejdet udføres på ledninger, som ikke tilhører Vejdirektoratet, skal der også være udstedt en gra-
vetilladelse (bilag 2). 

Gravetilladelser følges altid af en færdigmelding (bilag 3), når arbejdet er udført. 

Godkendte tilladelser skal indeholdende en specifik afmærkningsplan, eller en henvisning til den DRI-
tegning der skal benyttes. 

Alle entreprenører med en rådighedstilladelse eller gravetilladelse skal overholde de gældende spærreti-
der for den pågældende vej. 

Ved spærretider forstås de tidsrum, hvor der ikke må udføres vejarbejder, som medfører indsnævring af 
kørebanearealet, etablering af hastighedsbegrænsning eller lignende.  Arbejder i/fra nødspor/rabat og 
som ikke berører kørebanearealet er ikke omfattet af spærretider.  

Spærretiderne er fastlagt ud fra trafiktal og lokale trafikale forhold. Gældende spærretider fremgår af bilag 
4. 

Spærretider kan kun fraviges efter forudgående aftale med en af Vejdirektoratets driftsafdelinger og skal 
fremgå af rådighedstilladelsen. 

Alle ovenstående tilladelser/færdigmeldinger tilgår Vejmandstilsynet og kan hentes i Vejman.dk under 
Råden over Vej (RAV) og Visning af Vejarbejder (VaV). Her vises alle stedfæstede tilladelser via vejar-
bejder-overblikskort 

 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

Vejmandstilsynet skal på sine daglige ruter se efter: 

 at afmærkning af vejarbejdet - i forbindelse med arbejdets udførelse - er opsat korrekt 

 at der ikke arbejdes i spærretiden 

 at der ikke udføres drifts- og vedligeholdelses-arbejder på vejene uden foreliggende rådighedstil-
ladelse 

 at der ikke udføres gravearbejder uden foreliggende gravetilladelse 
 

Det vil i enkelte situationer kunne forekomme, ved akut afhjælpning, at et arbejde igangsættes uden de 
formelle tilladelser. I så fald kontaktes T.I.C. for opklaring af dette, da det er T.I.C som iværksætter akut 
afhjælpning. Herefter foretages registrering af hændelsen og indberettes i Jobmanager. 

Hvis afmærkningen ikke er i orden, spærretiden overtrådt, der arbejdes uden rådighedstilladelse eller 
graves uden gravetilladelse, da registreres dette med angivelse af sted (Vejnr, vejdel, stationering, vej-
side) og entreprenør (firmanavn og adresse) samt beskrivelse af manglen/overtrædelsen.  
Registreringen indberettes til Vejdirektoratet via Jobmanager. 
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Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

 

Vejmandstilsynet skal - ved særlig bestilling fra Vejdirektoratet – medvirke ved kontrollen af om føl-

gende er overholdt: 

 om entreprenørens medarbejdere på vejen har kurset "vejen som arbejdsplads" 

 om entreprenørens medarbejdere på vejen er påklædt i overensstemmelse med reglerne for af-
mærkning af vejarbejde  

 større afmærkninger af vejarbejde i trafikbelastede situationer 

 større afmærkninger af vejarbejde uden for normal arbejdstid og i mørke. 

 op- og nedtagningsprocedure for afmærkning af vejarbejde 
 

Vejmyndigheden kan give dispensation for ”Vejen som arbejdsplads”, men ikke for den afspærringsan-
svarlige. Dispensationen skal være skriftlig, og skal kunne forevises på forlangende. 

Ved fejl og mangler registreres dette med angivelse af sted (Vejnr, vejdel, stationering, vejside), entre-
prenør (firmanavn og adresse) og medarbejder samt beskrivelse af manglen/overtrædelsen.  
Registreringen indberettes til Vejdirektoratet via Jobmanager. 

Skønner vejmandstilsynet, at der er forhold, som ikke umiddelbart kan afhjælpes, og hvor det kan blive 
nødvendigt at stoppe arbejdet, tages straks kontakt til Vejdirektoratet (se under ansvarlige for sagsbe-
handling af rådigheds- og gravetilladelser). 

 

Bilag. 

1. rådighedstilladelsens indhold 

2. gravetilladelsens indhold,  

3. spærretider. 
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Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

  Bilag til instruks nr. 30 

 

Grave- & rådighedstilladelser, inklusiv spærretider 

 

Rådighedstilladelsens indhold 

 

Generel tilladelse: 

 Gives til udvalgte entreprenører og gælder for et kalenderår. På tilladelsen fremgår det hvilke 
afspærringer entreprenøren må udføre uden at søge. 

 Entreprenøren skal dog senest kl 16.00 dagen før arbejdets udførelse telefonisk meddele 
T.I.C. om arbejdet. 

 Entreprenøren skal altid have en kopi af den generelle tilladelse på arbejdsstedet. 

 

Specifik tilladelse: 

 Udstedes til en entreprenør, der typisk kun udfører enkelte arbejder på statsveje. 

 Det fremgår af tilladelsen, hvem der har ansvaret for afspærringen, incl. tlf.nr. 

 Arbejdsstedets placering er nøje angivet på vejen med angivelse af kilometrering. 

 Der er i tilladelsen angivet præcis hvilken type afmærkning der må/skal benyttes, og kun 
denne afmærkning må forefindes på stedet.  

 Der skal altid være en kopi af tilladelsen på arbejdspladsen. 

 
 

Gravetilladelsens indhold 

 

Gravetilladelsen er opdelt i 2 dele:  

 

 Del 1: Forsiden, indeholder information om 

 Ansøger 

 Ledningsejer 

 Identifikation af arbejdssted 

 Start- og slutdato 

 Ledningstype 

 Udførelsesmetode 
 

   

Del 2: Vilkår, hvoraf vejmandstilsynet skal være opmærksom på følgende: 

 

 Vilkår 30. Er dette vilkår angivet i gravetilladelsen skal der forefindes en gyldig rådighedstilladelse 
for arbejdet.  

 Vilkår 31: Vilkåret omhandler spærretider. Her gælder de generelle spærretider for den enkelte 
statsvej, med mindre andet er angivet i rådighedstilladelsen. 

 Vilkår 32: Alle entreprenørens medarbejdere skal have bestået kurset ”Vejen som arbejdsplads”, 
enten på VEJ-EU eller AMU. Er dette ikke tilfældet nedskrives oplysninger om firma og person/er. 

Vilkår 58: Er dette vilkår anført må entreprenøren ikke have opsat afspærring på statsvejens vejareal.
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Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 
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Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 
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Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 
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Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 
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Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 
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Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 
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Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 
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Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 
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Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 
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Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 

Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 
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Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

  Instruks nr. 31 

 
 

ULOVLIG SKILTNING MV. PÅ VEJAREAL JF. VEJLOVENS § 102 

 

 
GRUNDLAGET: 

 

Ifølge Vejlovens §102 er det forbudt, uden vejmyndighedens tilladelse, at anbringe noget som helst på 
vejarealet, herunder også skilte. 

Alligevel anbringes ofte både større og mindre skilte, løse og nedgravede, på vejarealet til gene for ve-
jens vedligeholdelse og de vejfarende. 

Skiltene er ofte opmærksomhedskrævende (det er vel derfor de er anbragt der), og er hverken med hen-
syn til symboler, farvevalg, skrifttype eller –størrelse i overensstemmelse med reglerne for vejafmærk-
ning. 

Plakater mm opstillet/-hængt i forbindelse med offentlige valg behandles særskilt. (Instruks nr. 08.00) 

 

 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

Vejmandstilsynet skal på sine daglige ruter se efter:
1
 

Vejmandstilsynet skal - efter bestilling af Vejdirektoratet - se efter: 

 

Om der er anbragt skilte og/eller andet på vejareal uden vejmyndighedens tilladelse. 

 

Hvis vejmandstilsynet observerer ulovlige skilte eller andet, der er anbragt ulovligt på vejareal, registreres 

det pågældende emne med art, størrelse og placering i terræn, stedfæstelse(Vejnr, vejdel, stationering, 

vejside) og dato. 

Desuden medsendes minimum 4 fotos som følger: 

 et billede visende skiltet forfra, og hvor al tekst kan læses. 

 et billede langs vejen i den ene retning, visende omgivelserne på begge sider af vejen sammen 

med skiltet. 

 et billede langs vejen i den anden retning, som det foregående. 

 et billede, der på bedst mulig måde viser den ejendom, hvor skiltet er opsat på, eventuelt taget 

fra vejens modsatte side.  
 

Registreringen indberettes til Vejdirektoratet via Jobmanager. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 Gennemstreget tekst er ændret iht. Rettelsesblad nr. DRI- 5. Ny tekst er i blå/gråtone. 
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Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

 Instruks nr. 31 

 

PRIVAT BRUG AF VEJAREAL 

Instruks for vejmandstilsynet om observation, registrering og indberetning af privat brug af vejareal, jf. vej-

lovens § 102-103. 

 

Eksempler på privat brug (råden) over vejareal: 

 

 Skilte (reklameskilte, ”jordbær”-skilte) 

 Bannere 

 Skelsten eller pyntesten 

 Hegn 

 Have/byggeaffald  

 Maskiner 

 Skurvogne 

 Stilladser 

 Containere  

 Biler til salg og trailere 

 Flisebelægning etc. 

 Boder med salg (antikviteter, æg, frugt etc.) 

 Beplantning på vejarealet 

 Karnapper, altaner, udbuede vinduer under 2,8 m over fortov 

Opsætning af disse genstande m.v. kræver tilladelse fra Vejdirektoratet. Det står i vejlovens §§ 102-103.  

 

Hvad er ikke omfattet af reglerne? 

 Skilte etc. udenfor vejarealet – se i stedet instruks nr. 32 

 Valgplakater – se i stedet instruks nr. 37 

Hvad skal vejmandstilsynet gøre på stedet? 

 

Hvis det er praktisk muligt, skal vejmandstilsynet påføre et af de udleverede mærkater på genstanden. 

Der er også udleveret markeringsbånd, som kan bruges sammen med mærkatet. 

 

På mærkatet står der, at genstanden er observeret, at det kræver tilladelse fra Vejdirektoratet, og at op-

sætteren skal kontakte Vejdirektoratet med henblik på, at søge tilladelse. 

 

Når vejmandstilsynet har lavet registreringen, se nedenfor, skal Vejmandstilsynet hvis det er praktisk mu-

ligt lægge skiltet/genstanden ned i rabatten, evt. inde på naboarealet. Dette gælder især, hvis genstanden 

er til gene for trafikken.  

 

Private indretninger må ikke destrueres eller ødelægges, før der er givet besked fra Vejdirektoratet om, at 

dette må ske. 

 

Hvornår skal der laves en registrering og indberetning? 

 

Alle private genstande (ikke autoriseret afmærkning og vejudstyr) etc. skal indberettes, hvis genstanden 

står indenfor vejens skel.  
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Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

 

Hvad skal registreres og indberettes? 

 

Registreringen skal som minimum indeholde følgende dokumentation. 

 

Stedfæstelse: Vejnummer, vejdel, stationering, vejside samt størrelsen af genstanden. 
 

Fotos: 

 et billede der viser genstanden forfra, og hvis der er tale om et skilt, skal teksten på skiltet være 
læsbar.  

 et billede af klistermærket, som vejmandstilsynet har sat på. 

 et billede langs vejen i den ene retning + et billede i den anden retning, der begge viser omgivel-
serne på begge sider af vejen sammen med genstanden.  

 et billede, der på bedst mulig måde viser den ejendom, hvor ud for genstanden er placeret.  
 

 

Afstand: Afstand målt fra vejens kantlinje til anlægget og med angivelse af kilometrering. 

 

Andet 

 

Vejmandstilsynet oplyser, om det har lagt genstanden ned eller evt. flyttet den. 

 

Hvis placeringen af genstanden eller skiltet er en gentagelse i forhold til en tidligere indberetning, noterer 

vejmandstilsynet dette. 

 

Opfølgning 

 

Når Vejdirektoratet har modtaget indberetningen og registreringen i jobmanager, laver Vejdirektoratet den 

videre sagsbehandling, som er nødvendig. 

 

Hvis der sker en sagsbehandling, kan Vejdirektoratet når sagsbehandlingen er slut, evt. ved at der er gi-
vet afslag på opsætning, bestille opfølgende tilsyn for at tjekke, om genstanden er fjernet eller ændret i 
overensstemmelse med Vejdirektoratets afgørelse. 
 
Derefter indberetter tilsynet i jobmanager om indretningen er fjernet eller ikke er fjernet, og der tages igen 
billeddokumentation mv., som ved første indberetning.  
 
Er genstanden ikke fjernet vil vejmandstilsynet gennem jobmanager modtage en ny ordre/bestilling fra VD 

om, hvad der så skal ske. 

 

Er genstanden fjernet melder Vejdirektoratet tilbage gennem jobmanager til vejmandstilsynet om, at sa-

gen er lukket.  

 

Vejmandstilsynet skal løbende dokumentere de skridt, som tilsynet tager i sagen, i jobmanager.
6
 

 
 
 
 
 
 
6 

Gennemstreget tekst er ændret iht ERFA-Vejmandstilsyn.  Ny tekst er i blå/gråtone.



Vejdirektoratet – Samlet driftsudbud 2012 April  2012 /Revision 2 af 15. april 2013 

Løbende Vejdrift Side 120 af 436 

Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

  Instruks nr. 32 

 

ULOVLIG SKILTNING UDENFOR VEJAREAL I DET ÅBNE LAND JF. NBL §21 

 
 

GRUNDLAGET: 

 

Vejdirektoratet fører tilsyn med reklameskilte mv., der opstilles i det åbne land, uden for vejarealet, langs 

med statsvejnettet. 

 

Tilsynet gælder for al reklameskiltning, både af midlertidig og mere permanent karakter. 

 

Forbuddet mod skiltningen fremgår af Naturbeskyttelseslovens §21, hvor ”det åbne land” og undtagelser 

fra loven er beskrevet (bilag 1 til instruksen). 

 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

Vejmandstilsynet skal på sine daglige ruter se efter:
1
 

Vejmandstilsynet skal - efter bestilling af Vejdirektoratet - se efter: 

 

formodet ulovlig reklameskiltning (dels i det åbne land, og dels uden for vejareal) 

 

Observeres ulovlig reklameskiltning, skal forholdet registreres.  

 

Registreringen skal ud over den almindelige stedfæstelse, indeholde oplysning om: 

 størrelsen på skiltet (ca. ca.) 

 afstand fra terræn til underkant skilt (ca. ca.) 

 skiltet er belyst eller ubelyst 
 

Desuden medsendes minimum 4 fotos som følger: 

 et billede visende skiltet forfra, og hvor al tekst kan læses. 

 et billede langs vejen i den ene retning, visende omgivelserne på begge sider af vejen sammen 

med skiltet. 

 et billede langs vejen i den anden retning, som det foregående. 

 et billede, der på bedst mulig måde viser den ejendom, hvor skiltet er opsat på, eventuelt taget 

fra vejens modsatte side.  
 

og indrapporteres i Jobmanager under observationskategorien: Naboforhold. 

 

Der kan i nogle situationer være tvivl om, hvorvidt en reklame er opstillet uden for eller på vejarealet, eller 

om det befinder sig i det åbne land. Er der tvivl foretages altid en registrering og indrapportering. Derefter 

er det op til sagsbehandleren/den opgaveansvarlige, at få foretaget de nødvendige undersøgelser. 

 

Bilag: 

Naturbeskyttelseslovens §21. 
 
1
 Gennemstreget tekst er ændret iht. Rettelsesblad nr. DRI- 5. Ny tekst er i blå/gråtone.  
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Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

  Bilag til instruks nr. 32 

 

 

Ulovlig skiltning udenfor vejarealet i det åbne land,  

jf. Naturbeskyttelsesloven § 21 
 

Naturbeskyttelsesloven § 21 

 

Stk.1. 

 I det åbne land må der ikke anbringes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre ind-

retninger i reklame- og propagandaøjemed. 

 

 

Stk.2.  

Forbuddet i stk.1 omfatter ikke: 

  

1) virksomhedsreklamer, som anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker do-

minerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande,  

 

2) skiltning for virksomheder og for salg af erhvervsgrunde m.v., der opstilles i et område, der i en lokal-

plan er udlagt som erhvervsområde, uanset at området ikke er udbygget. De nærmere regler herom fast-

sættes af miljøministeren,  

 

3) trafikpropaganda, der er godkendt af Rådet for Større Færdselssikkerhed,  

 

4) plakater, der opsættes i forbindelse med folketingsvalg, valg til kommunale eller andre offentlige råd el-

ler folkeafstemninger, og 

  

5) mindre oplysningsskilte vedrørende næringsdrift eller virksomhed opsat på egen ejendom eller ved 

indkørsel til egen ejendom fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej. De nærmere regler herom 

fastsættes af miljøministeren.  

 

 

Stk.3.  

Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der anbringes reklamer på idrætsanlæg. 
7
. 

 
 
 
 
7 

Gennemstreget tekst er ændret iht ERFA-Vejmandstilsyn.  Ny tekst er i blå/gråtone. 
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Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

  Instruks nr. 32 

 

SKILTNING UDENFOR VEJAREAL I DET ÅBNE LAND 

Instruks for vejmandstilsynet angående observation, registrering og indberetning af skilte i åbent land, jf. 
naturbeskyttelseslovens § 21. 
 
Vejdirektoratet fører tilsyn med om der opsættes reklameskilte mv. i det åbne land uden for vejarealet 

langs med statsvejsnettet. 

 
Hvad er åbent land? 
 
Områder, som trafikanterne på statsvejen ikke oplever som byområde er åbent land. Det er derfor områ-

dets landskabelige form, der er afgørende, mens områdets planlægningsmæssige status ikke er afgøren-

de. 

 
Eksempler på ulovlige skilte i det åbne land: 
 

 Plakater – dog ikke valgplakater 

 Reklamer, der virker dominerende og ikke er opsat umiddelbart i nærheden af virksomheden 

 Fritstående skilte og reklamer 

 Lysreklamer 
 
Eksempler på lovlige skilte i det åbne land: 
 

 Små oplysningsskilte, der ikke virker dominerende i landskabet og som står umiddelbart i tilknyt-

ning med virksomheden, for eksempel ved en indkørsel eller adgangsvej og som overholder dis-

se regler: 

o Rektangulært 

o Max 0,25 m2 stort 

o Overkant max 1 meter over terræn 

o Oplyser navn, adresse og produktion 

o Må ikke være belyst, bevægeligt o. lig. eller have flag etc. sat på. 
 

 Valgplakater udenfor vejarealet.  
 

 

Hvornår skal der laves registrering og indberetning? 

 

Der kan i nogle tilfælde være tvivl om, hvorvidt et skilt er opstillet på eller uden for vejareal, om det befin-

der sig i det åbne land eller er et lovligt skilt. Er der tvivl foretages altid en registrering og indberetning. 

 

Hvad skal registreres og indberettes? 

 

Registreringen skal som minimum indeholde følgende dokumentation: 

 

Stedfæstelse: Vejnummer, kilometrering og vejside. 

 

Fotos: Minimum 4 fotos: 

1) Et billede visende skiltet forfra, og hvor al tekst kan læses 
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2) Et billede langs vejen i den ene retning, visende omgivelserne på begge sider af vejen sammen 

med skiltet 

3) Et billede langs vejen i den anden retning, som det foregående 

4) Et billede, der på bedst mulig måde viser den ejendom, hvor skiltet er opsat på, eventuelt taget 

fra vejens modsatte side. 

Afstand: fra terræn til underkant skilt (ca.) 

 

Andet: Størrelsen af skiltet (ca.) og om skiltet er belyst. 

 

Opfølgning 

 

Når Vejdirektoratet har modtaget indberetningen og registreringen i jobmanager, laver Vejdirektoratet den 

videre sagsbehandling, som er nødvendig. 

 
Når sagsbehandlingen er slut og det er vurderet om skiltet er opsat i strid med naturbeskyttelsesloven, 
kan Vejdirektoratet bestille opfølgende tilsyn for at tjekke om skiltet er fjernet eller ændret i overensstem-
melse med Vejdirektoratets afgørelse. 
 
Derefter indberetter tilsynet i jobmanager om genstanden er fjernet eller ikke er fjernet, og der tages igen 
billeddokumentation mv., som ved første indberetning.  
 
Er skiltet ikke fjernet vil tilsynet gennem jobmanager modtage en ny ordre/bestilling fra VD om, hvad der 

så skal ske. 

 

Er skiltet fjernet melder Vejdirektoratet tilbage til tilsynet om at sagen er lukket.  

 
Tilsynet skal løbende dokumentere de skridt, som tilsynet tager i sagen, i jobmanager.

7
 

 
 
 
 
 
 
 
7 

Gennemstreget tekst er ændret iht ERFA-Vejmandstilsyn.  Ny tekst er i blå/gråtone. 
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  Instruks nr. 33 

 

OVERHOLDELSE AT BYGGELINJER, ÆNDREDE ADGANGSFORHOLD OG 

TRAFIKFARLIGE GENSTANDE. 

GRUNDLAGET: 

 

Ifølge Vejlovens §34 kan der fastlægges en byggelinje langs en vej. En byggelinje fastlægges på nabo-
matrikler for at sikre mulig udvidelse af vejen, eller at sikre færdslens tarv (trafiksikkerhed). 

På arealer, der ligger foran en byggelinje, må der ikke: 

 opføres ny bebyggelse, herunder ved tilbygning eller ved genopførelse af nedbrændt eller nedre-
ven bebyggelse. 

 ikke foretages væsentlige forandringer i eksisterende bebyggelse.  

 ikke indrettes sportspladser, kirkegårde, tankanlæg, grusgrave eller andre anlæg af blivende art. 

Ifølge Vejlovens §101 Stk.2 må der ikke ændres væsentligt på terræn.  
Der må ikke uden vejbestyrelsens tilladelse foretages udgravning eller opfyldning nærmere vejens are-
al(altså fra skel) end 3 m, og gravens eller opfyldningens skråning mod vejen må ikke være stejlere end 
svarende til 2 gange højdeforskellen. 

Overkørsler og overgange og tilslutninger for veje og stier til offentlig vej må ikke etableres uden vejbesty-
relsens tilladelse. 

Ifølge Vejloven forstås ved overkørsel en adgang til offentlig vej for kørende færdsel fra tilgrænsende 
ejendomme eller fra private fællesveje.  

Langs veje er defineret en sikkerhedszone. Indenfor denne må der ikke findes eller opstilles genstande 
som er farlige at påkøre. Sikkerhedszonens bredde er afhængig af den tilladte hastighed på vejen og er 
således:  

Tilladt max hastighed  

Km/t 
40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

Sikkerhedszonen i meter – 

målt fra kørebanekanten 

1 1 4 5 6 7 8 9,0 10 11 

 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

- Vejmandstilsynet skal på sine daglige ruter se efter:
1
 

- Vejmandstilsynet skal - efter bestilling af Vejdirektoratet - se efter: 
- Om der sker overtrædelse af byggelinjer, herunder terrænændringer indenfor 3 m fra skel. 
- Om der er etableret trafikfarlige genstande indenfor vejens sikkerhedszone. 
- Om der er etableret ulovlige overkørsler. 

 

Hvis vejmandstilsynet observerer situationer, der ser ud til at være en overskridelse af en byggelinie eller 

en ulovligt anlagt overkørsel, registreres dette med stedfæstelse i forhold til vejen, adresse (hvis muligt) 

og karakteren af overskridelsen. Ligeledes tages foto, der viser situationen. 

 

Observeres ændringer i vejforhold der kan have indflydelse på trafiksikkerheden – fx hvis der er blevet 

placeret faste genstande for tæt på vejen – registreres dette med stedfæstelse, art og foto. 

 

Registreringer indberettes til Vejdirektoratet via Jobmanager. 

 
1
 Gennemstreget tekst er ændret iht. Rettelsesblad nr. DRI- 5. Ny tekst er i blå/gråtone.
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Gennemstreget tekst er ændret iht ERFA-Vejmandstilsyn.  Ny tekst er i blå/gråtone.  
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  Instruks nr. 33 

 

VEJBYGGELINJER LANGS STATSVEJE 

Instruks for vejmandstilsynet angående observation, registrering og indberetning om overtrædelse af 

byggelinjebestemmelserne og terrænregulering tættere end 3 meter fra vejskel. 

 

Hvad er en vejbyggelinje? 

 

Stort set alle arealer langs statsvejene er pålagt vejbyggelinjer. Det er enten for at sikre, at vejen senere 

kan udvides, hvis det bliver nødvendigt, eller af hensyn til trafiksikkerheden. Vejbyggelinjebestemmelser-

ne er tinglyst på ejendommene langs med statsvejen. 

 
En vejbyggelinje sætter grænser for, hvad vejens naboer må gøre på deres areal, uden Vejdirektoratets 
tilladelse. 
 
Det kan for eksempel være: 
 

 At opføre ny bebyggelse 

 At foretage væsentlig forandringer i eksisterende bebyggelse  

 At etablere anlæg af blivende art. 

Anlæg af blivende art kan for eksempel være skilte eller pyloner på støbt sokkel, fast belægning, parke-

ringspladser, sportspladser, kirkegårde, organiseret skovrejsning eller placering af ledninger i eller over 

det berørte areal. Hvis vejmandstilsynet er i tvivl, om noget falder ind under forbuddet, skal det indberet-

tes til plan- og trafikafdelingen. 

 

Langs statsvejene må der desuden ikke uden tilladelse foretages terrænreguleringer nærmere end 3 me-

ter fra vejskel. 

 

De mest relevante bestemmelser om vejbyggelinjer og terrænregulering findes i Vejlovens § 34 og § 101. 

 

Hvor stor er vejbyggelinjen? 

 

Det er beskrevet i den servitut, der er tinglyst på ejendommen, hvor stor en del af arealerne, der er omfat-

tet af vejbyggelinjen.  

 

For 2-sporede veje er vejbyggelinjen typisk mellem 12,5 og 25 meter fra vejmidten. 

 

For motorveje er vejbyggelinjen typisk fra 35 til 60 meter fra vejmidte og ved ramperne typisk mellem 25 

og 35 meter. 

 

Dertil kommer et højdetillæg, når vejen ligger over eller under terræn. 

 

Hvor kan man se data om vejbyggelinjen? 

 

Oplysninger om vejbyggelinjer og servitutter kan ses via myndighedsmodulet i Vejman.dk. 
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Hvornår skal der laves en registrering og indberetning? 

 

Eksempler på ting der skal indberettes, når de sker indenfor vejbyggelinjen 
 

 Opførelse af en nybygning eller ombygning (eksempelvis carporte, tilbygninger eller udhuse) 
 

 Opførelse af andre bygværker (Eksempelvis gylletanke, murværk og portaler) 
 

 Etablering af andre anlæg af blivende art. (Se ovenfor) 

Der skal også laves registrering og indberetning, hvis et af disse anlæg ser ud til at være opført for nyligt. 

 

Hvis der sker en terrænregulering tættere end 3 m fra vejskel, skal det også registreres og indberettes. 

 

Hvis vejmandstilsynet er i tvivl om noget er omfattet af reglerne, eller om det er placeret på vejbyggelinje-

pålagt areal, skal det indberettes. Vejdirektoratet vil derefter vurdere om der skal handles på baggrund af 

indberetningen. 

 

Hvad skal registreres og indberettes? 

 

Registreringen skal som minimum indeholde følgende dokumentation. 

 

Stedfæstelse: Vejnr. km. og vejside. 

 

Fotos: Fotos af det opførte bygværk/anlæg set fra begge sider. 

 

Afstand: Afstand målt fra vejens kantlinje til anlægget og med angivelse af kilometrering. 

 

Højdeforskel: Skønnet højdeforskel mellem terræn/bygningskote og kørebane. 

 

Opfølgning 

 
Når Vejdirektoratet har modtaget indberetningen og registreringen i jobmanager, laver Vejdirektoratet den 
videre sagsbehandling, som er nødvendig. 
 
Hvis Vejdirektoratet vurderer, at et anlæg er opført ulovligt på et vejbyggelinjepålagt areal, kan vejmands-

tilsynet modtage en instruktion/ordre/bestilling om at undersøge, om anlægget er fjernet.  

 

Hvis Vejdirektoratet har valgt at give en dispensation, der gør det lovligt, kan der komme en  bestilling om 

at undersøge, om de vilkår, som Vejdirektoratet har stillet i dispensationen, er opfyldt. 

 

Vejmandstilsynet indberetter i jobmanager, om anlægget er fjernet, om vilkår for en dispensation er efter-

kommet, eller om anlægget stadig er placeret ulovligt. Der tages billeddokumentation mv., som ved første 

indberetning.  

 

Hvis anlægget er fjernet, melder vejmandstilsynet tilbage, at sagen kan lukkes.  

 

Hvis vilkårene for lovliggørelse er opfyldt, bekræfter vejmandstilsynet dette. 

 



Vejdirektoratet – Samlet driftsudbud 2012 April  2012 /Revision 2 af 15. april 2013 

Løbende Vejdrift Side 127 af 436 

Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

Hvis anlægget stadig er placeret ulovligt, modtager vejmandstilsynet gennem jobmanager eventuelt en ny 

besked/bestilling.  

 

Vejmandstilsynet skal løbende i jobmanager dokumentere de skridt, som tilsynet tager i sagen.  

 

Når sagen er afsluttet, vil Vejdirektoratet give besked til vejmandstilsynet gennem jobmanager. 

 

 

 

 
8 

Gennemstreget tekst er ændret iht ERFA-Vejmandstilsyn.  Ny tekst er i blå/gråtone. 
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  Instruks nr. 34 

 

TILSYN MED BEREDSKABSENTREPRENØR 

 

 

GRUNDLAG: 

 

Ved mange færdelsuheld, der rapporteres til T.I.C, udkaldes beredskabet til midlertidig afspærring og op-
rydning. 

Oprydning kan bestå i: 

 fjernelse af beskadigede køretøjer, der ikke kan køre selv  

 fjernelse af spildte væsker – se instruks 01.02 

 fjernelse af smadrede bildele på vejarealet 

 fjernelse af ødelagt vejudstyr 

 opsætning af midlertidig afspærring 

 

Oplysninger om uheld, hvor beredskabet har assisteret tilgår Vejmandstilsynet via programmet Repor-
terman. 

 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

 Vejmandstilsynet skal på sine daglige ruter se efter:
1
 

 Vejmandstilsynet skal - efter bestilling af Vejdirektoratet - se efter: 

 at den opsatte midlertidige afmærkning står korrekt 

 at den af beredskabet udførte oprydning er fuldført 
 

 

Hvis det observeres, at den midlertidige afmærkning eller den af beredskabet udførte oprydning er man-

gelfuld, da registreres fejlene med stedfæstelse og art samt passende antal foto, der viser situationen. 

Registreringen indberettes til Vejdirektoratet via Jobmanager. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 Gennemstreget tekst er ændret iht. Rettelsesblad nr. DRI- 5. Ny tekst er i blå/gråtone. 
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  Instruks nr. 35 

 

HANDEL MED VARE ELLER OPLAGRING/ANBRINGELSE PÅ VEJAREAL 

 

 
GRUNDLAGET: 

 

Ifølge Vejlovens § 102 stk. 1 og Trafikministeriets brev af 10. juli 1992 skal alle, der ønsker at handle med 
fødevare fra stade på vejareal have en tilladelse fra vejmyndigheden. 

 

Vejlovens § 102 stk:  

Uden vejbestyrelsens tilladelse må det til en offentlig vej hørende areal ikke anvendes til: 

1) varig eller midlertidig anbringelse af affald, materiel, materialer, løsøregenstande, skure, skurvogne, 

boder, automater, skilte, hegn eller lignende, 

2) anbringelse af køretøjer med henblik på salg eller udlejning uden fører, 

3) anbringelse af køretøjer i forbindelse med reparation, påfyldning af drivmidler, rengøring eller lig-

nende, når dette sker som led i en erhvervsvirksomhed. 

Stk.2. Såfremt nogen uden tilladelse anbringer genstande mv., der er nævnt i stk.1, og den pågældende 

ikke efterkommer et påbud om at fjerne disse, er vejbestyrelsen berettiget til for den pågældendes regning 

at fjerne det anbragte. Er det anbragte til ulempe for færdslen, er vejbestyrelsen og i påtrængende tilfælde 

politiet berettiget til uden forudgående påbud at fjerne det anbragte for den pågældendes regning. 

 

 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

 Vejmandstilsynet skal på sine daglige ruter se efter:
1
 

 Vejmandstilsynet skal - efter bestilling af Vejdirektoratet - se efter: 

 Om der er ulovligt anbragte boder til salg af vare fra vejareal 

 Om der er ulovligt oplagret eller anbragt materiale og/eller ting på vejareal 
 

Observeres ulovligt anbragte boder eller ulovligt anbragte ting på vejareal, registreres dette ved stedfæ-

stelse – evt. adresse - og art samt foto, der tydeligt viser situationen.. 

 

Registreringer indrapporteres til vejdirektoratet i Jobmanager. 

 
 
 
 
1
 Gennemstreget tekst er ændret iht. Rettelsesblad nr. DRI- 5. Ny tekst er i blå/gråtone.
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  Instruks nr. 35 

 

ADGANGSFORHOLD TIL EJENDOMME LANGS STATSVEJE 

Instruks for vejmandstilsynet angående observation, registrering og indberetning om ændring af adgangs-

forholdene og overtrædelse af adgangsbestemmelserne. 

 

Hvad er en adgang og en adgangsbegrænsning? 

 
Adgang 
Med adgang menes en overkørsel til offentlig vej fra en naboejendom eller en privat fællesvej eller sti. Det 

kræver tilladelse fra Vejdirektoratet  

 at etablere en ny overkørsel 

 at ændre en overkørsel, 

 at udvide en allerede eksisterende overkørsel, og 

at lave en ny overkørsel på en kommunevej, hvor afstanden mellem overkørslen og statsvejen er mindre 

en 100 meter i åbent land og 50 meter i byen. Kørsel udenfor den godkendte overkørsel er ikke tilladt. 

 
Adgangsbegrænsede strækninger 
Når en statsvej er adgangsbegrænset betyder det, at en overkørsel for en ejendom kun må anvendes til 

det formål, som overkørslen er godkendt til. Eksempelvis kræver det Vejdirektoratets tilladelse at bruge 

en overkørsel, der er godkendt til en landbrugsejendom, til andet erhverv, for eksempel autoværksted. 

Det kræver derfor en ny tilladelse fra Vejdirektoratet, hvis overkørslen skal anvendes på en anden måde. 

 

Ejendomme i det åbne land og i mindre bebyggelser langs statsveje er pålagt adgangsbegrænsning. Det 

gælder dog ikke motorveje og nyere motortrafikveje, da ejendommene langs disse veje ikke har adgang 

via motor-/motortrafikvejen. 

 

Der er enkelte eksempler på, at også i byer, er tinglyst adgangsbegrænsning (adgangsbestemmelser). 

 

På adgangsbegrænsede strækninger er alle lovlige adgange og deres tilladte anvendelse registreret i en 

adgangsfortegnelse.  

 

Vejmandstilsynet skal derfor være særligt opmærksomme på anvendelsen af overkørsler på adgangsbe-

grænsede strækninger. 

 

Hvor kan man finde oplysninger om adgange og adgangsbegrænsning? 

 

Oplysninger om eksisterende adgange og deres anvendelse kan findes via myndighedsmodulet i Vej-

man.dk 

 
Hvornår skal der laves en registrering og indberetning? 
 
Eksempler på ulovlige forhold der skal indberettes 
 

 Etablering af nye overkørsler (Igangværende etablering eller nyanlagt overkørsel uden at vej-

mandstilsynet har fået kopi af en ny tilladelse) 
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 Tegn på udvidelse af en eksisterende overkørsel (ny belægning, skelsten flyttet etc.) 
 

 Ud-og indkørsel udenfor eksisterende overkørsel (friske hjulspor udenfor overkørslen) 
 

 Ændret anvendelse af eksisterende overkørsel på en adgangsbegrænset strækning (nye firma-

er/reklamer, byggearbejde på ejendommen, overkørslen er flyttet m.v.) 
 

Husk, at reglerne også gælder, selvom overkørslen ligger på en kommunevej, hvis overkørslen ligger 50 
meter (byer) eller 100 meter (åbent land) fra statsvejen. 
 
Hvad skal registreres og indberettes? 
 
Registreringen skal som minimum indeholde følgende: 

 Stedfæstelse: Vejnr. km. og vejside. 

 Fotos af overkørselen, eller det ulovlige forhold i øvrigt 

 Fotos, der viser oversigtsforholdende fra det pågældende sted. 

 Evt. supplerende beskrivelse af overkørslens anvendelse eller opbygning.  

 På adgangsbegrænsede strækninger skal der tages foto af de forhold, som fortæller, at en over-

kørsel måske har ændret anvendelse. 

Opfølgning 

Når Vejdirektoratet har modtaget indberetningen og registreringen i jobmanager, laver Vejdirektoratet den 

videre sagsbehandling, som er nødvendig. 

 
Hvis Vejdirektoratet vælger at give en tilladelse, så forholdet bliver lovligt, kan der blive afgivet en ny be-
stilling om at undersøge, om de vilkår, som Vejdirektoratet har stillet, er opfyldt. 
 
Hvis Vejdirektoratet giver afslag på det, der er observeret, kan Vejdirektoratet bestille en opfølgning fra 
vejmandstilsynet, som skal tjekke, om det ulovlige forhold er ophørt, eller om den afslåede adgang allige-
vel bliver etableret. For adgangsbegrænsede strækninger kan vejmandstilsynet blive bedt om at tjekke 
om overkørslen fortsat bruges i strid med adgangsbestemmelserne. 
 
Tilsynet indberetter i jobmanager om overkørslen er fjernet, om vilkår for en tilladelse er efterkommet eller 

om overkørslen stadig er ulovligt anlagt. Der tages igen billeddokumentation mv., som ved første indbe-

retning.  

 
Hvis overkørslen er fjernet og der ikke er sket skade på grøft, rabat eller andet, melder vejmandstilsynet 
tilbage, at sagen kan lukkes. Hvis overkørslen ikke længere bruges i strid med adgangsbestemmelserne, 
melder vejmandstilsynet tilbage, at sagen kan lukkes. 
 
Hvis vilkårene for en tilladelse til etablering af overkørslen er efterkommet, bekræfter vejtilsynet dette.  
 
En bekræftelse kan eksempelvis indeholde en registrering af, at overkørslen er udført med korrekt di-
mension, opbygning, belægning, hældning m.m. 

9
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Gennemstreget tekst er ændret iht ERFA-Vejmandstilsyn.  Ny tekst er i blå/gråtone. 
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  Instruks nr. 36 

 

ASSISTANCE VED LEDNINGSARBEJDER 

 

 

GRUNDLAG: 

 

Vejmandstilsynet skal assistere Vejdirektoratet i forbindelse med udstedelse af gravetilladelser og den ef-
terfølgende kontrol, i det omfang, Vejdirektoratet har behov herfor.  

 

 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

Vejmandstilsynet skal - ved særlig bestilling fra Vejdirektoratet – deltage i følgende: 

 

 Vejmandstilsynet deltager i møde, hvor de planlagte opgravninger gennemgås sammen med en-

treprenøren og evt. Trafikal Drift inden gravetilladelse gives.  

  

 Vejmandstilsynet deltager i fremskaffelse af Ledningsoplysninger. 

  

 Efter entreprenørens færdigmelding kontrollerer vejmandstilsynet retableringen af det opgravede 

areal.  

  

 Under ledningsarbejdet tilser Vejmandstilsynet arbejdets kvalitet og at gældende normer og stan-

darder overholdes.  

  

 Vejmandstilsynet foretager kontrol af graveentreprenørens KS. 

  

 Vejmandstilsynet deltager i garantieftersyn inden garantiperiodens udløb. Typisk for asfaltrepara-

tioner inden 2 års garantiens udløb.  

  
Vejdirektoratet kan bestille hver af ovenstående punkter enkeltvis eller flere sammen 
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KONTROL AF OPSATTE VALGPLAKATER FORUD FOR OFFENTLIGE VALG 

GRUNDLAGET: 

 

I forbindelse med afholdelse af offentlige valg, folkeafstemninger og lignende, er der i Danmark tradition 
for ophængning af plakater på offentlige steder, herunder på vejarealet. 

For at sikre, at valgplakater ikke ophænges direkte til gene, eller på en sådan måde, at de risikerer sene-
re at blive til gene for trafikanterne er der i Vejdirektoratet udarbejdet ”Standardvilkår for ophængning af 
valgplakater på statsvejnettet” – se bilag. 

Standardvilkårene, der er vedlagt som bilag, indeholder en række betingelser og krav, der skal være op-
fyldt for at sikre, at lovgivningen på området overholdes. 

 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

Før valget: 

På bestilling af Vejdirektoratet skal ophængte valgplakater kontrolleres for korrekt placering/ophængning. 
Observeres ulovligt ophængte valgplakater, da skal de registreres. 

Registreringen skal ud over stedfæstelse indeholde oplysning om plakatens placering samt et passende 
antal foto, der tydeligt viser den ulovlige ophængning. 

Registrerede ulovligt ophængte valgplakater indberettes til Vejdirektoratet. 

Efter valget: 

På bestilling af Vejdirektoratet skal det kontrolleres, at alle ophængte valgplakater er nedtaget. Observe-
res stadig ophængte valgplakater, da skal de registreres. 

Registreringen skal ud over stedfæstelse indeholde oplysning om plakatens placering samt et passende 
antal foto, der tydeligt viser hvor plakaten hænger. 

 

OPFØLGNING: 

Før valget: 

Når Vejdirektoratet har behandlet indberetning om ulovligt ophængte valgplakater, kan der tilgå Vej-

mandstilsynet en bestilling om nedtagning af de indberettede ulovligt ophængte valgplakater. 

 

Nedtagne valgplakater køres i depot og stables i partiorden, så de eventuelt senere kan afhentes. De op-

bevares i 2 måneder efter valgdatoen, hvorefter ikke afhentede plakater destrueres. 

 

Registrerede valgplakater indberettes til Vejdirektoratet. 

 

Efter valget: 

Når Vejdirektoratet har behandlet indberetning om stadig ophængte valgplakater, kan der tilgå Vejmands-

tilsynet en bestilling om nedtagning af de indberettede valgplakater. 

 

Nedtagne valgplakater køres i depot og stables i partiorden, så de eventuelt senere kan afhentes. De op-

bevares i 2 måneder efter valgdatoen, hvorefter ikke afhentede plakater destrueres. 

 

 

BILAG: 

Standardvilkår for ophængning af valgplakater på statsvejnettet.  
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  Bilag til instruks nr. 37 

 

 
LOV NR. 379 AF 2. MAJ 2011 OM ÆNDRING AF LOV OM OFFENTLIGE 
VEJE OG LOV OM PRIVATE FÆLLESVEJE  
(VALGPLAKATER PÅ VEJAREAL)  
 
Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget nye regler for ophængning af valgplakater. De nye regler 
findes i vejlovens §§ 103a-b og privatvejslovens § 50a.  

De nye regler betyder, at det fremover ikke kræver en forudgående tilladelse at ophænge valgplaka-
ter. Partiet eller kandidaten skal blot overholde de nedenstående regler for ophængningen.  

Valgplakaten skal være opklæbet på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2  

 

Hvornår må valgplakater ophænges?  

 Valgplakater må ophænges i forbindelse med folketingsvalg, kommunal- og regionalvalg, 
valg til Europaparlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt 
grundlag.  

 Valgplakater må ophænges i perioden fra den fjerde lørdag inden valgdagen indtil 8 dage ef-
ter valget.  

 Valgplakater må ophænges på vejbelysningsmaster, vejtræer, hegn, elforsyningsmaster og 
på indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.  

  

Hvor må valgplakater ikke ophænges?  

 På motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,  

 i midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t,  

 i midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t eller der-
under,  

 på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisnings-
tavler eller lignende vejudstyr,  

 på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende,  

 nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant 
af valgplakaten,  

 lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,  

 højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten,  

 på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller 
master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.  

  

Endvidere fremgår det af § 103 a, stk. 4, at valgplakaterne ikke må ophænges på en sådan måde, at 
de dækker for den autoriserede afmærkning, forstyrrer oversigtsforholdene på vejen eller i øvrigt er 
til fare for trafiksikkerheden.  

Valgplakaten skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den person eller det parti, der 
har iværksat ophængningen.  
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Valgplakater som er ophængt i strid med reglerne skal nedtages inden for 24 timer efter at vejbestyrelsen 
har udstedt påbud om nedtagning.  

Vejbestyrelsen kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden for 24 timer efter at vejbestyrelsen 
har meddelt påbud om nedtagning eller er ophængt uden for det tilladte tidsrum. Vejbestyrelsen kan også 
nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne i § 103 a, stk. 3-5, og som ikke indeholder de 
krævede kontaktoplysninger på den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen af 
valgplakaten.  

Valgplakater, som udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden, kan nedtages straks af vej-
bestyrelsen eller politiet. Vejbestyrelsen skal herefter tage kontakt til ophængeren om at afhente den ned-
tagne valgplakat. Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valgdatoen, kan herefter de-
strueres.  

Vejbestyrelsens og politiets udgifter til nedtagning, opbevaring og reparation af beskadigede ma-ster, 
træer m.m. betales som udgangspunkt af ophængeren.  

Vejbestyrelsens afgørelse og dispositioner kan ikke påklages til højere administrativ myndighed.
 10
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Gennemstreget tekst er ændret iht ERFA-Vejmandstilsyn.  Ny tekst er i blå/gråtone. 
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  Instruks nr. 37 

 

VALGPLAKATER PÅ VEJAREALET 

Instruks for vejmandstilsynet angående observation, registrering og indberetning om valgplakater. 

 

Instruksen omfatter alle almindelige valgplakater på eller over vejarealet, altså valgplakater på 0,8 kvm 

stor vejbestandig plade, der opstilles på vejarealet. 

 

Andre former for valgplakater (lysreklamer, bannere etc. og øvrige reklameskilte m.m. behandles i in-

struks nr. 31 (om privat brug af vejareal, jf. vejlovens § 102) 

 

Hvornår må der opsættes valgplakater? 

 

Der må lovligt opsættes valgplakater på vejarealet fra den fjerde lørdag inden et valg og indtil 8 dage efter 

valget. Det gælder både folketingsvalg, folkeafstemninger, kommunalvalg og valg til europaparlamentet.  

 
Hvor kan der lovligt opsættes valgplakater? 
 
Naboer til vejen kan frit opsætte valgplakater på deres egen grund. Også udenfor den periode der er 
nævnt ovenfor.  
 
Valgplakater på vejarealet må kun ophænges på følgende indretninger, der står indenfor vejarealet: 
 

 Lysmaster 

 Hegn 

 Vejtræer 

 Bygværker 

 Spyd, a-skilte etc. der står direkte i eller på jorden 
 

Vigtigt! Valgplakater må ikke ophænges på standere til autoriseret afmærkning eller andet vejudstyr (for 

eksempel lysregulering). 

 

Hvor må der ikke opsættes valgplakater? 
 

1. På motorveje, motortrafikveje og deres rampeanlæg. 

2. På broer og andre faste genstande over motorveje, motortrafikveje og deres rampeanlæg.  

3. I midterrabatter, herunder midterøer og rundkørsler, på veje, hvor den tilladte hastighed er over 

60 km/t,  

4. I midterrabatter, herunder midterøer og rundkørsler, på strækninger, hvor hastigheden midlerti-

digt er nedsat til 60 km/t eller derunder (ved vejarbejder),  

5. På samme indretning som autoriseret afmærkning for eksempel færdselstavler, vejvisnings-tavler 

eller lignende vejudstyr,  

6. På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende,  

7. nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af 

valgplakaten,  

8. Lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,  

9. Højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten,  

10. På en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller ma-

ster til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.  
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11. Sådan at de dækker for den autoriserede afmærkning, forstyrrer oversigtsforholdene på vejen el-

ler i øvrigt er til fare for trafiksikkerheden. 

 
Vejmandstilsynet skal derfor indberette valgplakater, som hænger ulovligt. 
 
Når vejmandstilsynet vil indberette en ulovlig valgplakat, skal vejmandstilsynet også kontrollere, at valg-
plakaten er forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den person eller det parti, der har iværksat 
ophængningen. Det er et krav i lovgivningen. 
 
VIGTIGT: Vejmandstilsynet må ikke selv fjerne eller ændre ved ulovlige valgplakater uden or-

dre/instruktion fra VD. Dette gælder også mere trafikfarlige indretninger, som fx plakater, der hænger ned 

fra broer. I disse tilfælde, SKAL vejmandstilsynet dog straks ringe til VD og redegøre for, hvor farlig situa-

tionen er i forhold til trafikken. Så kan der evt. gives en mundtlig tilladelse til at fjerne plakaten. 

 

Hvad skal registreres: 

 

Registreringen skal som minimum indeholde følgende dokumentation: 

 

Stedfæstelse: Vejnr. km. og vejside. 

 

Fotos:  

 et billede der viser plakaten forfra, og hvis der er tale om, at der mangler kontaktoplysninger på 
ophænger / politiker, skal plakaten fotograferes, så denne mangel fremgår.  

 et billede langs vejen i den ene retning + et billede i den anden retning, der begge viser omgivel-
serne på begge sider af vejen sammen med valgplakaten.  

 Hvis plakaten er opsat i strid med punkt 7-9 ovenfor, skal foto vise overtrædelsen af afstanden, 
f.eks. ved at tommestok bruges. 

 

Opfølgning 

 

Når Vejdirektoratet har modtaget indberetningen, vurderer Vejdirektoratet, om valgplakaten er ulovligt op-
hængt. Vejdirektoratet står herefter for kontakten til ophængeren. 
 
Vejdirektoratet kan herefter på bestilling få vejmandstilsynet til at tjekke, om valgplakaten er fjer-
net/ændret i overensstemmelse med Vejdirektoratets afgørelse. Hvis vejmandstilsynet konstaterer, at 
valgplakaten fortsat ikke er flyttet/fjernet, skal vejmandstilsynet nedtage valgplakaten. 
 
Vejmandstilsynet skal løbende i jobmanager dokumentere de skridt, som vejmandstilsynet tager i sagen.  
 
Vejdirektoratet opbevarer valgplakaterne, og de skal derfor køres til nærmeste materielgård eller anden 
lokalitet udmeldt af Vejdirektoratet, når de er taget ned. 
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Gennemstreget tekst er ændret iht ERFA-Vejmandstilsyn.  Ny tekst er i blå/gråtone. 
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  Instruks nr. 38 

OPSÆTTE OG NEDTAGE KAMPAGNESKILTE 

 
GRUNDLAGET: 

 

I forbindelse med trafiksikkerhedskampagner opsættes plakater og skilte langs vejene. 

Disse plakater og skilte er placeret langs vejene i en nærmere defineret periode, hvorefter de atter fjer-
nes. 

 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

Vejmandstilsynet skal - ved særlig bestilling fra Vejdirektoratet – deltage i følgende: 

 

 Deltage i opsætning af kampagneplakater og -skilte.  

 Holde øje med at skiltene står korrekt i kampagneperioden og evt supplere disse, hvis plakater og 
skilte forsvinder under kampagnen. 

 Deltage i nedtagningen efter kampagnens afslutning. 
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  Instruks nr. 39 

 

TILSYN I EN SNESITUATION 

 

 
GRUNDLAGET: 

 

I forbindelse med en snevejr vil der ofte være behov for at få fastlagt behovet for indsats - både mens det 

sner og i oprydningsfasen. 

 

Alle saltruter er, udover den lastbil, der kører med saltsprederen og en plov (kombivognen), bestykket 

med en eller flere ekstra lastbiler med sneplov. I snevejr vil man normalt efter den første saltning, når 

snelaget er 3-5 cm, udkalde de resterende plove, som herefter kører samlet med kombivognen bagerst.  

 

Alle lastbiler, der deltager i vintertjenesten, udkaldes og styres fra vintervagten, der er placeret i Ålborg  

 

Specielt ved snefygning kan der, afhængig af vindretning og –styrke, opstå problemer med drivedannelse 

ret lokalt.  

 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

Vejmandstilsynet skal - ved særlig bestilling fra Vejdirektoratets vintervagt : 

Assistere med besigtigelse af en af vintervagten planlagt strækning eller i et område. 

Besigtigelsen skal danne grundlag for vintervagtens tilpasning af indsatsen på de enkelte vinterruter.  

 

Typisk vil der i en oprydningsfase være behov for at fjerne sneen, så kørebane-kantlinjerne bliver synlige, 

og yderligere på hovedlandevejsstrækninger, hvor en cykelsti ligger uden skillerabat, at sikre, at også 

denne sneryddes. 

 

Registreringsform og metode til indberetning aftales med den rekvirerende vintervagt 
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  Instruks nr. 40 

 

INDSAMLING AF DATA OG AFLÆSNING AF FORBRUGSMÅLERE 

 

 

GRUNDLAG: 

 

Vejmandstilsynet skal assistere Vejdirektoratet i forbindelse med indsamling af data og faktuelle oplys-
ninger. 

Det kan være interne ”ad-hoc” opgaver eller oplysninger fx i forbindelse med henvendelser fra borgere.  

 Eksempler på opgaver er: 

 registrering af helleanlæg med "strøm" i forbindelse med sløjfning af belyste helleanlæg. 

 registrering af stoplinier i forbindelse med højresvingsinitiativer. 

 kontrol af kantpæles nummerering i henhold til opmålingsliste. 

 registrering af kontroldioders visning på spøgelsesbilistblik. 

 etc. 
 

Vejmandstilsynet skal aflæse forbrugsmålere på strøm, vand o.l. 

Vejdirektoratet leverer alle nødvendige oplysninger om måleres placering og evt. nøgler mm. 

 

 

VEJMANDSTILSYNETS OPGAVER: 

 

Vejmandstilsynet skal - ved særlig bestilling fra Vejdirektoratet – deltage i følgende: 

 Indsamling af nærmere specificerede data vedrørende vejareal eller naboforhold  

 Aflæse forbrugsmålere 

  

 Dataindsamlingens præcise indhold, afleveringsform og tidsfrist aftales specifikt fra gang til gang med 
Vejdirektoratet. 
 

Aflæsning af målere skal udføres, så alle registrerede oplysninger på måleren noteres på den aftalte dato 
og indberettes til Vejdirektoratet i Jobmanager.  

Hvis måleren befinder sig bag aflåsning, da skal vejmandstilsynet sørge for at der atter er aflåst efter af-
læsning. 
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7. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR RENHOLD  

7.1. ALMENT 

Denne særlige arbejdsbeskrivelse omfatter renhold af arealer og udstyr m.m. på statens veje og sidean-

læg. 

 

7.1.1 Omfang 

Renhold omfatter følgende opgaver: 

 Renhold af befæstede arealer. 

 Renhold af ubefæstede arealer. 

 Renhold af udstyr. 
 

7.1.2 Entreprenørens ydelser 

Entreprenørens ydelser omfatter alle arbejder og leverancer til opnåelse af de beskrevne kvalitetsniveau-

er. 

 

Affald, bortset fra affaldssække, skal sorteres før aflevering til deponi eller forbrænding. Affald skal hånd-

teres i henhold til modtagekommunens affaldsregulativ.  

 

Entreprenøren skal opgøre affaldsmængder, opgjort på kategorierne: 

 feje/suge sand  

 brændbart affald 

 metal 

 Spildevand (fra tømningstanke) 

 farligt affald 
 

samt bortskaffelsessteder.  

 

Tidligere års indsamlede affaldsmængder kan ses i BILAG-LVD-DRI-10 herunder: 
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7.2. KVALITETSKRAV  

Stort affald og problem affald må ikke forekomme på vejenes areal og skal fjernes omgående efter, at en-

treprenøren har konstateret affaldet eller har fået besked derom. Entreprenøren skal være opmærksom 

på, at kravet omfatter stort affald uanset vægt eller omfang.  

 

På Motorveje og Motortrafikveje fjernes stort affald og problemaffald på elementet R01-Kørebane, af Be-

redskabet. 

 

På Motorveje og Motortrafikveje fjernes trafikfarligt stort affald og problemaffald på elementet R03M og 

R32M-befæstet og ubefæstet midterrabat, af Beredskabet. 

 

Øvrige kvalitetskrav fremgår af elementbeskrivelserne, som bygger på følgende kvalitetsniveauer og defi-

nitioner af snavs og affald: 

 

7.2.1 Kvalitetsniveauer for renhold. 

Kvalitetskravet er defineret i fire niveauer: intet, begrænset, spredt og udbredt. 

 

Intet Snavs og affald kan ikke ses/ må ikke forekomme. 

 

Eksempler på helt rent areal: 
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Begrænset Snavs og affald forekommer enkelte steder. 

 

Foto af areal med begrænset affald – både befæstet og ubefæstet. 
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Spredt Snavs og affald forekommer pletvis flere steder dog ikke i større lokale ansamlinger såle-

des at det dominerer helhedsindtrykket. 

 

Foto af areal med spredt affald – både befæstet og ubefæstet. 

 
 
 
Udbredt Snavs og affald forekommer i et omfang så det dominerer helhedsindtrykket og evt. kan 

forringe/reducere funktion eller udseende af element. 

 

 

Eksempel på areal med udbredt affald – både befæstet og ubefæstet. 

 
 

 

Hvor kvalitetsniveau på grund af snedække ikke har kunnet opretholdes, skal dette genoprettes inden for 

maks. det antal dage snedækket har varet, dog maks. 3uger.  
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7.2.2 Kategorier af snavs og affald 

Snavs og affald er inddelt i følgende seks kategorier
: 5

 

Snavs og affald er inddelt i følgende seks kategorier. Hvor der i elementbeskrivelserne står anført katego-

rien SNAVS, skal dette læses som både kategorien "løst snavs" og kategorien "fast snavs" 

 

SNAVS: 

Løst snavs 
Omfatter snavs på udstyr/inventar og er partikler der kan fjernes ved fejning eller vask, 

f.eks.: 

 Pløre, støv, insekter, sand, fugleklatter, edderkoppespind o.l. 

 
Fast snavs 

Omfatter fast snavs på udstyr/inventar og kræver mekanisk fjernelse eller anvendelse af 

kemiske produkter, f.eks.: 

 Tjære, graffiti, olie, trafikfilm, alger o.l. 

 
AFFALD: 

Mindre affald  

Omfatter affald på befæstede og ubefæstede arealer, og som kan fjernes mekanisk ved 

fejning, rivning eller sugning, f.eks.: 

 Naturligt mindre affald som sand, grus, visne blade o.l. 

 Øvrigt mindre affald af størrelse som cigaretskod, kapsler, cigaretpakker, ispapir 
o.l. 

 

Større affald 
Større affald kan i nogen udstrækning fjernes mekanisk ved fejning, sugning o.l. Afhængigt af 

affaldets størrelse og lokalisering, må der påregnes en del manuel indsamling. 

Større affald er også affald, der kan indebære en sundhedsrisiko, både når det bliver lig-

gende og i forbindelse med indsamling, f.eks.: 

 Aviser, bæreposer, drikkebægre, pizzabakker, plasticflasker, dåser fra øl og vand, 
sten, mursten o.l. 

 Generende/farligt større affald som glasskår, glasflasker, menneske-, hunde- og 
andre dyreekskrementer, is- og madrester o.l. 

 

Stort affald 

Stort affald må påregnes altid at skulle indsamles manuelt. Stort affald er affald, der ved sin 

størrelse er en fare ved påkørsel, f.eks.: 

 Møbler, hårde hvidevarer, byggeaffald, cykler, bildele herunder dækrester, re-
novationssække, kasser, grene, plastikstykker større end alm. plastikbæreposer 
o.l. 

 Døde dyr (pindsvin, katte, hunde, hare, ræve, rådyr o.l.). 

 

 
5
. Gennemstreget tekst er ændret iht. Rettelsesblad nr. DRI- 3. Ny tekst er i blå/gråtone 
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Problemaffald 
Problemaffald er affald der enten lovmæssigt eller på anden vis kræver særlig håndtering, 

f.eks.: 

 Olie- og kemikalierester samt spild heraf, kanyler, medicinrester, slagteriaffald. 

Der er opstillet et kvalitetskrav for hver snavs/affaldskategori for hvert element 

 

7.2.3 Faktorer af betydning for renhold. 

Omfanget af renhold er påvirket af en række faktorer, der har betydning for hvordan arbejdet tilrettelæg-

ges og udføres på bedst mulig måde. Det er følgende: 

 

Vejtype 

Motorvej (Mv) 

Motortrafikvej (Mtv) 

Hovedlandevej (Hldv) 

 

Årsdøgntrafik 

Trafikintensiteten har betydning for hvor meget affald, der kommer på de enkelte vejstrækninger. 
Derfor kan vejenes årsdøgntrafik ses på kort på BILAG LVD-DRI-2. 

6
 

Trafikintensiteten har betydning for hvor meget affald, der kommer på de enkelte vejstrækninger.  
Årsdøgntrafikken kan ses her: 

http://www.vejdirektoratet.dk/da/viden_og_data/statistik/trafikken%20i%20tal/trafik_paa_vejstraek

ninger/Sider/default.aspx 

 

Vejene kan have forskellig årsdøgntrafik på delstrækninger.  

 

Land eller by 

Der skelnes mellem renhold i by og land. 
LAND er strækninger i det åbne land 
BY er strækninger indenfor byzonetavler og blå tavler med bynavn/stednavn. 

6
  

Der skelnes mellem renhold i by og land.  
LAND er strækninger i det åbne land.  
BY er strækninger indenfor byzonetavler og blå tavler med bynavn/stednavn. Hvor der i SAB-

teknik Bilag 7.1 står "Bymæssige bebyggelser" og "Bynære områder" skal dette læses som BY. 

 

Ramper 

På af- og tilkørselsramper kaster bilisterne mere affald og færdslen foregår i et lavere tempo end 

på vejene. Ramper kan forekomme i by og på land. 

 

Sideanlæg 

Sideanlæg er f.eks. rastepladser inkl. til- og frakørselsramper, mindesmærker med parkerings-

areal og havne. 

 

Perioder 

I ferieperioder færdes flere trafikanter på vejene og derfor forekommer der en øget mængde 

snavs og affald i disse perioder. 

 

 
6
 Gennemstreget tekst er ændret iht. Rettelsesblad nr. DRI- 3. Ny tekst er i blå/gråtone 

http://www.vejdirektoratet.dk/da/viden_og_data/statistik/trafikken%20i%20tal/trafik_paa_vejstraekninger/Sider/default.aspx
http://www.vejdirektoratet.dk/da/viden_og_data/statistik/trafikken%20i%20tal/trafik_paa_vejstraekninger/Sider/default.aspx
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Beplantning 

Træer og buske langs vejen udgør en barriere for flyvende affald (f.eks. papir- og plastikposer) og 

derfor vil den slags affald ses tydeligt, hvis det fanges i grenene. 

 

7.2.4 Udførelse 

På arealer hvor det på grund af geometri, vejudstyr eller parkerede biler ikke er muligt at renholde maski-

nelt, renholdes manuelt og færdiggøres senest 2 dage senere. 

 

Betegnelserne fejes og fejes/suges er ikke udtryk for en krævet udførelsesmetode. Hvor der skal fejes ud 

over belægningskant skal dette reducere ukrudtstrykket på belægningskanten. 

 

Ved indsamling af stort affald og problemaffald undersøges for spor, der kan afsløre, hvem der er 

ejer/forurener.  

Hvis ejer findes, opgør entreprenøren sit tidsforbrug ved håndtering af affaldet og særskilt regning frem-

sendes til bygherre. 

 

7.2.5 Elementbeskrivelser 

Arbejdet omfatter en række enkeltelementer, som skal renholdes. Disse elementer kan inddeles i følgen-

de grupper: 

1. Befæstede elementer 
2. Ubefæstede elementer 
3. Udstyr 
4. Toiletter på sideanlæg 

 

Om elementernes vedligehold er på tilstandskrav, udførelseskrav eller regningsarbejde kan ses på 

BILAG-LVD-DRI-7 herunder: 
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7.2.5.1 Elementbeskrivelser – befæstede arealer 

Skemaet nedenfor viser de elementer (fra R01 – R23), som er en del af det befæstede vejareal. Det er 

desuden angivet med kryds, hvilke materialer elementernes overflade kan være opbygget af.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uden fuger omfatter tætte faste belægninger af asfalt eller beton. 

Med fuger omfatter belægninger af belægningssten, fliser, chaussésten, brosten eller græsarmering. 

Løs belægning omfatter grus, jord eller perlesten 

Metal omfatter kantafgrænsninger udført i jern, aluminium, stål mv. Plastik omfatter kantafgrænsninger 

udført i plastik. 

 

Generelt: I alle belagte flader skal alle riste og dæksler renholdes svarende til den overflade, de lig-

ger i. 

 

Elementbeskrivelserne kan ses i BILAG-LVD-DRI-7.1 herunder: 

 

  

Befæstet vejareal: 

 

 

 

 

Element  
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På kørebane  R01 x x x   

Belagt Nødspor R02 x     

Midterrabat – på Mv og Mtv R03a x x    

Midterrabat – på øvrige veje R03b x x    

Cykelsti  R04 x x x   

Fortov R05 x x x   

Cykelsti/fortov R06 x     

Helle R08 x x x   

Skillerabat R09 x x x   

Rundkørsel R10 x x x   

Kantsten R11  x  x x 

Overkørsler R12      

Sidevejstilslutning R13      

Spærreflade R14 x     

P-plads R15 x x x   

Holdepladser  R16 x x x   

Nødrabat R17 x  x   

Belagt yderrabat langs autoværn R18 x x x   

Belagt yderrabat R19 x x    

Langs spunsvæg R20 x x x   

Vandrender R22 x x    

Opholdsareal R24 x x    
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R01  PÅ KØREBANE  
 

Beskrivelse 

af elementet 

 

Kørebanen er den del af vejen der er bestemt for kørende inkl. færdselsarealer i rund-

kørsler, dog ikke cykelsti og cykelbane. 

 

Særligt ud-

seende 

Befæstede kørebaner kan have overflader af asfalt, beton, belægningssten eller bro-

sten/chausséssten. 
 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt: 

   
Motorvej 66 km 71,5              Kørebaner 

   
Asfalteret gade i Tinglev, vej 318, km20,6      Kørebaner 

   
Betonsten på gade i Gram, vej 325, km 19,8        Kørebaner 

   
Brosten på forsætning ved Gislev vej 704, km 17,5          Kørebaner 
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Forekomst Befæstede kørebaner forekommer på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hoved-

landevej) inkl. ramper.
 
 

Særlige for-

hold/krav 

Fejes i kørselsretningen langs kørebanekant og inkl. kantbane.
 

 

I forbindelse med fejning af kørebanen må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald skal 

fejes mindst 30 cm ud over belægningskant og må ikke fejes ind på naboareal. Større 

støvgener skal undgås. 

 

Entreprise ND-1, ND-2, SD-3, OD-4 og OD-5 
 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Kørebane skal fejes/suges.
  

Fejes kun undtagelsesvis f.eks. efter uheld eller efter vinteren. 

 

Detaljeret 

krav 

Umiddelbart efter fejning må intet affald forefindes på det bestilte areal. 

 
Hvor der ikke er kantsten eller andet tilstødende, belagt areal, skal der fejes 30 cm ud 
over belægningskant.  
 

Hyppighed 

og periode 

Der fejes kun efter bestilling fra Vejdirektoratet. 
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R02 BEFÆSTET NØDSPOR 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Nødspor er placeret direkte ved kørebanen til henstillen af nedbrudte motorkøretøjer og 

anvendelse for udrykningskøretøjer. Nødspor er anlagt, når vejens primære funktion er at 

betjene fjerntrafik.  

 

Omfatter også renhold langs:  

 langs kantbjælker og kantsten på bygværker, der bærer en statsvej 
 

Særligt ud-

seende 

Befæstede nødspor kan have overflader af asfalt eller beton. 
 

Nødspor kan være afgrænset med kantsten eller asfaltvulst el. lign. 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt: 

    
Nødspor langs vej 66 km 14,5                           Nødspor 

 

Forekomst Befæstede nødspor kan forekomme på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hoved-

landevej) inkl. ramper.
 
 

 

Særlige for-

hold/krav 

I forbindelse med fejning af nødspor må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må ikke 

fejes ind på naboareal. Større støvgener skal undgås. 

 

Hvor der ikke er kantsten eller andet tilstødende, belagt areal, skal der fejes 30 cm ud 

over belægningskant. 

 

Jord må ikke erodere ind over nødsporet. I fald dette ses, skal det meddeles til Vejdirek-

toratet. 
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Entreprise ND-1, ND-2, SD-3 og OD-4 
 Tilstandskrav 

 

Udførelseskrav 
 

Hvad skal 

der gøres 

Der skal opsamles affald på nødspor  Belagt nødspor skal fejes/suges 
 

Detaljeret 

krav 

Nødsporet skal i hele entrepriseperioden 
overholde følgende kvalitetsniveau: 
 

Kategori  Omfang 

  

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 
Dette gælder nødspor på alle lokaliteter og 
vejtyper. 
 
Stort affald og Problemaffald må ikke fore-
komme og skal fjernes omgående efter at 
entreprenøren har konstateret affaldet eller 
har fået besked derom. 
 

Der fejes i 2,5 meters bredde på stræknin-
ger og i fuld bredde på ramper. 
 
Hvor der er belagt yderrabat, kantsten eller 
asfaltvulster, skal der fejes/suges 10 cm 
ind over kantsten/asfaltvulst. 
 
Belagt yderrabat er fx. foran støjmure, støt-
temure, spuns mm. eller, hvis der står et 
autoværn foran. 
 
Hvor der ikke er andet tilstødende, belagt 
areal (jf. ovenstående), skal der fejes 30 
cm ud over belægningskant – dog altid i 
2,5 meters samlet bredde. 
 
Umiddelbart efter fejning må intet affald fo-
refindes på det fejede areal. 
 
Renhold skal udføres, således at elementet 
ved arbejdets færdigmeldelse har kvalitets-
niveau som beskrevet. 
 

 

Entreprise OD-5 
 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Nødspor skal renholdes 

Detaljeret 

krav 

Nødsporet skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Spredt 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

Dette gælder nødspor på alle lokaliteter og vejtyper. 

 

Stort affald og Problemaffald må ikke forekomme og skal fjernes omgående efter at en-

treprenøren har konstateret affaldet eller har fået besked derom. 
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R03M  BEFÆSTET MIDTERRABAT – på motor- og motortrafikveje 

 
Beskrivelse 

af elementet 

Midterrabatten er et færdselsfrit areal, som adskiller to kørebaner, der ligger i fælles tracé 

og har modsatrettede trafikstrømme. Gennemkørselsåbninger på motorveje er omfattet 

af dette element 

 

En midterrabat strækker sig fra vejkryds til vejkryds. Hvis den er kortere, er det en lang 

helle og tilhører R08 

 

Under dette element hører også befæstet midterrabat på bygværker. 

Gælder også under autoværn og ved andet udstyr. 

 

Særligt ud-

seende 

Befæstede midterrabatter kan have overflader af asfalt, beton, belægningssten, pigsten 

og brosten/chaussésten. 
 

 

Foto 

  
vej 30 km 39,2             Asfalteret midterrabat 

 

Forekomst Befæstede midterrabatter på motor- og motortrafikveje kan forekomme på Motorveje og 

Motortrafikveje.
 

 

Særlige for-

hold/krav 

I forbindelse med fejning af midterrabat må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må 

ikke fejes ud på kørebanen. Større støvgener skal undgås.  

 

Entreprise ND-1, ND-2, SD-3, OD-4 og OD-5 
 Udførelseskrav 

 

Hvad skal 

der gøres 

Hele midterrabatten skal fejes/suges i bestilt omfang
 

 

Detaljeret 

krav 

Umiddelbart efter fejning må intet affald forefindes på det bestilte areal. 

 

Hyppighed 

og periode 

 

Der fejes kun efter bestilling fra Vejdirektoratet. 
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R03L  BEFÆSTET MIDTERRABAT – på øvrige veje 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Midterrabatten er et færdselsfrit areal, som adskiller to kørebaner, der ligger i fælles tracé 
og har modsatrettede trafikstrømme. 
 

En midterrabat strækker sig fra vejkryds til vejkryds. Hvis den er kortere, er det en lang 
helle og tilhører R08 
 

Særligt ud-

seende 

Befæstede midterrabatter kan have overflader af asfalt, beton, belægningssten, pigsten 
og brosten/chaussésten. 

 

 

Foto 

   
Ringkøbing, vej 404, km 0,7,                                          Chausséstensbelagt midterrabat 

  
Grenå, vej 415 km 57,8             Asfalteret midterrabat 

Forekomst Befæstede midterrabatter på øvrige veje kan forekomme på Hovedlandeveje.
 

 

Særlige for-

hold/krav 

I forbindelse med fejning af midterrabat må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må 
ikke fejes ud på kørebanen. Større støvgener skal undgås.  

 

Entreprise ND-1, ND-2, SD-3 og OD-4 
 Tilstandskrav 

 

Udførelseskrav 
 

Hvad skal 

der gøres 

Der skal opsamles affald på midterrabatten  Hele midterrabatten skal fejes/suges i fuld 
bredde.

 
 

Detaljeret 

krav 

Midterrabatten skal i hele entrepriseperio-
den overholde følgende kvalitetsniveau: 
 

Kategori  Omfang 

  

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 
Stort affald og Problemaffald må ikke fore-
komme og skal fjernes omgående efter at 
entreprenøren har konstateret affaldet eller 
har fået besked derom. 
 

Skal fejes med selvopsugende fejemaski-
ne. 
 
Umiddelbart efter fejning må intet affald fo-
refindes på det fejede areal. 
 
Renhold skal udføres, således at elementet 
ved arbejdets færdigmeldelse har kvalitets-
niveau som beskrevet. 
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Entreprise OD-5 
 Tilstandskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Midterrabatten skal renholdes 

Detaljeret 

krav 

Midterrabatten skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Spredt 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

Stort affald og Problemaffald må ikke forekomme og skal fjernes omgående efter at en-

treprenøren har konstateret affaldet eller har fået besked derom. 
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R04 CYKELSTI 
 

Beskrivelse 

af elementet 

En cykelsti er en sti langs vej eller i eget tracé beregnet for cykeltrafik og adskilt fra 
eventuel kørebane og fortov ved rabat, kantsten eller hvid afstribning og cykelsymbol. 
 

Særligt ud-

seende 

Befæstede cykelstier kan have overflader af asfalt, beton og belægningssten. 
 

 

Foto:  

  
Asfalterede cykelstier på Fyn, Vej 714 km 3,5                      Cykelsti 

 

  
Cykelstier i Esbjerg vej 327, km O,927                       Cykelsti 

 

  
Cykelsti i eget tracé langs vej 141 km 11,7                                                                                            
Cykelsti 

Forekomst Befæstede cykelstier forekommer på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hoved-
landeveje)  
 

Særlige for-

hold/krav 

Jord må ikke erodere ind over cykelstien. I fald dette sker, skal det meddeles til Vejdirek-
toratet. 

 

 
I forbindelse med fejning af cykelstien må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må 
ikke fejes ud på kørebanen. Større støvgener skal undgås. 
 
Inden for bynære områder skal det opfejede materiale opsamles. 
 
Hvor der ikke er fortov eller andet tilstødende, belagt areal, skal der fejes 30 cm ud over 
belægningskant. 
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Entreprise ND-1, ND-2, SD-3 og OD-4 
 Tilstandskrav 

 

Udførelseskrav 
 

Hvad skal der 

gøres 

Der skal opsamles affald på cykelsti  Hele cykelstien fejes/suges i fuld bredde 

Detaljeret 

krav 

Cykelsti skal i hele entrepriseperioden 

overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

  

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

Cykelstier skal altid være renholdt så 
punkteringer undgås og renholds metoden 
må ikke foranledige en opkant af grus og 
jord langs bagkant. 

I bymæssig bebyggelse skal der fejes med 

selvopsugende fejemaskine. 

 

Hvor der ikke er kantsten eller andet tilstø-

dende, belagt areal, skal der fejes i fuld 

bredde og 30 cm ud over belægningskant. 

 

Umiddelbart efter fejning må intet affald fo-

refindes på det fejede areal. 

 

Renhold skal udføres, således at elemen-

tet ved arbejdets færdigmeldelse har kvali-

tetsniveau som beskrevet. 

 

På arealer hvor det på grund af geometri, 

vejudstyr eller parkerede biler ikke er mu-

ligt at renholde maskinelt, renholdes ma-

nuelt. 

 
 

 

Entreprise OD-5 
 Tilstandskrav 

Hvad skal der 

gøres 

Cykelsti skal renholdes 

Detaljeret 

krav 

Cykelsti skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Spredt 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

På arealer hvor det på grund af geometri, vejudstyr eller parkerede biler ikke er muligt at 
renholde maskinelt, renholdes manuelt.  
 
Cykelstier skal altid være renholdt så punkteringer undgås og renholdsmetoden må ikke 
foranledige en opkant af grus og jord langs bagkant. 
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R05 FORTOV 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Fortovet er den del af en vej som er bestemt for fodgængere og er adskilt fra kørebane 

og eventuel cykelsti.
 

 

Såfremt der står busskur i tilknytning til fortov skal gulvet her i renholdes på samme må-

de som det tilstødende fortov.  

Selve busskuret er ikke en del af entreprisen. 

 

Særligt ud-

seende 

Befæstede fortove kan have overflader af sten, græsarmering, asfalt eller fast belæg-

ning.   

Fortov med løs belægning renholdes som ubefæstede heller R33. 
 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elementet 

er markeret 

med blåt: 

 

  
Cykelstier i Esbjerg vej 327, km O,927               Fortov 

 

Forekomst Befæstede fortove kan forekomme på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Ho-

vedlandeveje)
 
 

 

Særlige for-

hold/krav 

Jord må ikke erodere ind over fortov. I fald dette ses, skal det meddeles til Vejdirektora-

tet  

 

I byer og bymæssige bebyggelser har Vejdirektoratet i henhold til Vejlovens § 5, stk. 1, 

pålagt ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, at rydde fortov og sti ud 

for ejendommene for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti samt ren-

holde fortov og sti i overensstemmelse med kap. 7 i Lov om vintervedligeholdelse og 

renholdelse af veje.
 
 

 

I forbindelse med fejning af fortovet må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må ikke 

fejes ud på kørebanen. Større støvgener skal undgås. 

Inden for bynære områder skal det opfejede materiale opsamles. 

 

 

Dette betyder, at Vejdirektoratet har samme forpligtelse for de fortov, hvortil ingen ejen-

dom har fri adgang  - dvs havelåge eller udkørsel. 
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Entreprise ND-1, ND-2, SD-3 og OD-4 
 Tilstandskrav 

Manuelt renhold 

Udførelseskrav 
Maskinelt renhold 

Hvad skal der 

gøres 

Der skal opsamles affald på fortov i fuld 

bredde 

 

Fortov skal fejes/suges i fuld bredde. 

Detaljeret 

krav: 

Fortov skal i hele entrepriseperioden over-

holde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

  

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

 

I bymæssig bebyggelse skal der fejes med 

selvopsugende fejemaskine. 

 

Hvor der ikke er andet tilstødende, belagt 

areal, skal der fejes i fuld bredde og 10 cm 

ud over belægningskant. 

 

Renholdsmetoden må ikke foranledige en 
opkant af grus og jord langs bagkant. 
 

Jord må ikke erodere ind over fortovet. I 

fald dette ses, skal det meddeles til Vejdi-

rektoratet. 

 

Umiddelbart efter fejning må intet affald fo-

refindes på det fejede areal. 

 

Renhold skal udføres, således at elemen-

tet ved arbejdets færdigmeldelse har kvali-

tetsniveau som beskrevet. 

 

 

Entreprise OD-5 
 Tilstandskrav 
Hvad skal der 

gøres 

Fortov skal renholdes i fuld bredde 

Detaljeret 

krav: 

Fortov skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Spredt 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

Renholdsmetoden må ikke foranledige en opkant af grus og jord langs bagkant. 

 

 

  



Vejdirektoratet – Samlet driftsudbud 2012 April  2012 /Revision 2 af 15. april 2013 

Løbende Vejdrift Side 164 af 436 

Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R06 KOMBISTI - cykelsti/ Fortov (Fællessti) 
 

Beskrivelse 

af elementet 

En fællessti er en sti langs vej eller i eget tracé, hvor der er fælles sammenhængende be-
lægning for både fodgængere og cykeltrafik. Belægningen er opstribet for at adskille cykli-
ster og gående. Fællesstien er adskilt fra eventuel kørebane ved rabat eller kantsten. 
 

Særligt ud-

seende 

Befæstede cykelstier/fortove kan have overflader af sten, græsarmering, asfalt eller fast be-
lægning.   
Kombisti med løs belægning renholdes som ubefæstede heller R33. 

 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elementet 

er markeret 

med blåt: 

 

   
Kombisti i Ollerup på Fyn, vej 714, km 7-8                               Kombisti 
 

Forekomst Befæstet cykelsti/fortove kan forekomme på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Ho-
vedlandeveje)  
 

Særlige for-

hold/krav 

Jord må ikke erodere ind over cykelsti/fortovet. I fald dette ses, skal det meddeles til Vejdi-
rektoratet. 

  

 
I forbindelse med fejning af cykelstien/fortovet må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald 
må ikke fejes ud på kørebanen. Større støvgener skal undgås. 
Inden for bynære områder skal det opfejede materiale opsamles. 
 
Hvor der ikke er fortov eller andet tilstødende, belagt areal, skal der fejes 30 cm ud over be-
lægningskant. 

 

Entreprise ND-1, ND-2, SD-3 og OD-4 
 Tilstandskrav Udførelseskrav 

Hvad skal 
der gøres: 

Der skal opsamles affald på Kom-
bisti/fællessti. 
 

Kombisti/fællessti fejes/suges i fuld bredde 

Detaljeret 
krav 

Kombisti/fællessti skal i hele entrepriseperi-
oden overholde følgende kvalitetsniveau: 
 

Kategori  Omfang 

  

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 
 

I bymæssig bebyggelse skal der fejes med 
selvopsugende fejemaskine. 
 
Hvor der ikke er kantsten eller andet tilstø-
dende, belagt areal, skal der fejes i fuld 
bredde og 30 cm ud over belægningskant.

  

 

Renholdsmetoden. må ikke foranledige en 
opkant af grus og jord langs bagkant 
 

Umiddelbart efter fejning må intet affald fore-
findes på det fejede areal. 
 
Renhold skal udføres, således at elementet 
ved arbejdets færdigmeldelse har kvalitetsni-
veau som beskrevet. 
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Entreprise OD-5 
 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres: 

Kombisti/fællessti skal renholdes. 

Detaljeret 

krav 

Kombisti/fællessti skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Spredt 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 
Kombistier skal altid være renholdt så punkteringer undgås og renholdsmetoden må ikke 
foranledige en opkant af grus og jord langs bagkant. 
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R08  HELLER  
 

Beskrivelse 

af elementet 

En helle er et hævet areal omgivet af gående og/eller kørende trafik på alle sider og be-
stemt til at lede trafikstrømme og/eller beskytte trafikanter.  
Der anvendes normalt følgende helletyper:  
Primær- og sekundærheller anvendes til kanalisering af trafik på primær-/sekundærvej i et 
vejkryds. Delehelle adskiller kørespor for trafik i samme retning.  
Under heller hører også det forsænkede areal til passage af fodgængere 

 

Heller er hævede flader, som er kortere end midterrabatter. En midterrabat R03 strækker 

sig fra vejkryds til vejkryds.  

Heller som er en del af rundkørsler behandles og plejes under dette element. (R10) 

 

Elementet omfatter kun FLADEN incl. Evt. fodgængerpassage. Kanten hører under R11 

KANTSTEN. 

 

Særligt ud-

seende 

Befæstede heller kan have overflader af asfalt, belægningssten eller brosten/chaussésten. 

Heller med løs belægning renholdes som ubefæstede heller R33.
  

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elementet 

er markeret 

med blåt: 

   
Helle i Gislev Vej 704 km 18,2        Helle 

 

  
Heller i Tinglev, vej 318 km 19,79                Helle 

 

Forekomst Befæstede heller kan forekomme på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlan-

deveje  

 

Særlige for-

hold/krav 

I forbindelse med fejning af heller må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må ikke fejes 
ud på anden belægning og skal opsamles. Større støvgener skal undgås. 
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Entreprise ND-1, ND-2, SD-3 og OD-4 
 Tilstandskrav 

 

Udførelseskrav 
 

Hvad skal 

der gøres 

Der skal opsamles affald på heller. 

 

Hele hellen fejes/suges 

Detaljeret 

krav 

Heller skal i hele entrepriseperioden over-

holde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang  

  

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 
 

Hele hellen skal fejes/suges i fuld bredde og 

10 cm ud over belægningskant.
  

 

Umiddelbart efter fejning må intet affald fore-

findes på det fejede areal. 

 

Renhold skal udføres, således at elementet 

ved arbejdets færdigmeldelse har kvalitetsni-

veau som beskrevet 

 

 

Entreprise OD-5 
 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Heller skal renholdes. 

Detaljeret 

krav 

Heller skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang  

Mindre affald Spredt 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 
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R09  SKILLERABAT  
 

Beskrivelse 

af elementet 

En skillerabat er et færdselsfrit areal, der tjener som adskillelse mellem 2 færdselsarealer 

f.eks. kørebane og cykelsti.  

 

Særligt ud-

seende 

Befæstede skillerabatter kan have overflader af asfalt, belægningssten, bro-

sten/chaussésten. 

Skillerabat med løs belægning renholdes som ubefæstede heller R33 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elementet 

er markeret 

med blåt: 

  
Skillerabat langs vej 133 km 2,0   Skillerabat 

 

  
Skillerabat langs vej 522 km 14,4   Skillerabat 

 

  
Skillerabat i Tinglev, vej 318 km 19,79                     Skillerabat 

 

Forekomst Befæstede skillerabatter kan forekomme på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Ho-

vedlandeveje).  

Særlige for-

hold/krav 

Omfatter også skillerabat mellem autoværn fx. ved parallel-ramper.
 

 

I forbindelse med fejning af skillerabatten må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må 

ikke fejes ud på anden belægning og skal opsamles. Større støvgener skal undgås. 
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Entreprise ND-1, ND-2, SD-3 og OD-4 
 Tilstandskrav 

 

Udførelseskrav 
 

Hvad skal 

der gøres 

Der skal opsamles affald på skillerabat  Hele skillerabatten fejes/suges 

Detaljeret 

krav 

Skillerabat skal i hele entrepriseperioden 

overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

  

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

Stort affald og Problemaffald må ikke fore-
komme og skal fjernes omgående efter at 
entreprenøren har konstateret affaldet eller 
har fået besked derom. 
 

I bymæssig bebyggelse skal der fejes med 

selvopsugende fejemaskine. 

 

Hele skillerabatten skal fejes/suges i fuld 

bredde og 10 cm ud over skillerabattens 

kant. 
 

 

Umiddelbart efter fejning må intet affald fore-

findes på det fejede areal. 

 

Renhold skal udføres, således at elementet 

ved arbejdets færdigmeldelse har kvalitetsni-

veau som beskrevet. 

 

 

 

Entreprise OD-5 
 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Skillerabat skal renholdes. 

Detaljeret 

krav 

Skillerabat skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Spredt 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

Stort affald og Problemaffald må ikke forekomme og skal fjernes omgående efter at entre-
prenøren har konstateret affaldet eller har fået besked derom. 
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R10 RUNDKØRSEL 
 

Beskrivelse 

af elementet 

En rundkørsel er et vejkryds, hvor et antal vejgrene (normalt tre, fire eller fem) er tilsluttet 
en ensrettet kørebane anlagt cirkulært omkring en centralt placeret midterø. Vejgrenene 
benævnes sekundærveje.  
Til rundkørslen hører et antal heller som skal lede trafikstrømmen. Midterøen er en helle 

placeret centralt i rundkørslen, hvorom trafikken cirkulerer. På vejgrenene kan der være 

sekundærheller som anvendes til at kanalisere trafikken. 

 

Til dette element hører: kørebaner, langs kantbegrænsning mod kørebaner, den befæste-

de del af midterøen, overkørselsarealer og evt. minirundkørslers overkørbare midte. Lige-

ledes omfatter elementet 50 m ud ad alle tilsluttede statsveje samt efter grænsedragnings-

aftaler på kommuneveje. 

 

Særligt ud-

seende 

Befæstede rundkørsler kan have overflader af asfalt, belægningssten, bro-

sten/chaussésten.
 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt: 

   
Minirundkørsel i Ørbæk, vej 704 km 11,5 

 

  
Rundkørsel i Gislev, vej 704 km 19,0 
 

Forekomst Befæstede rundkørsler kan forekomme på Motortrafikveje og Hovedlandeveje 

 

Særlige for-

hold/krav 
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Entreprise ND-1, ND-2, SD-3 og OD-4 
 Tilstandskrav 

 

Udførelseskrav 
 

Hvad skal 

der gøres 

Der skal opsamles affald på rundkørsler  Hele arealet skal fejes-suges. 

Detaljeret 

krav 

Rundkørsler skal i hele entrepriseperioden 

overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

  

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

Stort affald og Problemaffald må ikke fore-
komme og skal fjernes omgående efter, at 
entreprenøren har konstateret affaldet eller 
har fået besked derom.  

 

 

 

I bymæssig bebyggelse skal der fejes med 

selvopsugende fejemaskine. 

 

Hvor der er kantsten, skal der fejes/suges i 

fuld bredde op til kantsten 

 

Hvor der ikke er kantsten eller andet tilstø-

dende, belagt areal, skal der fejes i fuld 

bredde og 10 cm ud over belægningskant.
 

 

Umiddelbart efter fejning må intet affald fo-

refindes på det fejede areal. 

 

Renhold skal udføres, således at elementet 

ved arbejdets færdigmeldelse har kvalitets-

niveau som beskrevet. 

 

 

Entreprise OD-5 
 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Rundkørsler skal renholdes. 

Detaljeret 

krav 

Rundkørsler skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Spredt 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

Stort affald og Problemaffald må ikke forekomme og skal fjernes omgående efter, at entre-
prenøren har konstateret affaldet eller har fået besked derom.  

 

 

I forbindelse med fejning af rundkørsler må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må ik-

ke fejes ud på kørebanen. Større støvgener skal undgås. 
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R11  KANTSTEN  

 

Beskrivelse 

af elementet 

Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser 
eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, yderrabat,  rundkørsler, 
midterrabat og/eller heller. 
 

Elementet omfatter den langsgående kant på begge sider af kantstenene samt tværgåen-
de fuger 
 

Omfatter også renhold langs: 

 svingsten 

 langs kantbjælker og kantsten på bygværker. der bærer en statsvej. 
. 

Særligt ud-

seende 

Kantsten kan have overflader af beton, granit, asfalt, plastic eller metal mm. 
  

 

Foto 

     
Kantsten af fladjern og betonkantsten i  rundkørsel på vej 522 km 37,8 
 

     
Svingkantsten i vejsving 
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Betonkantsten omkring helle og granitkantsten langs cykelsti og fortov 
 

  
Asfaltvulst langs ring 3, km 50,3 Asfaltvulst 
 

Forekomst Kantsten kan forekomme på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje). 
 

Særlige for-

hold/krav 

Dette element omfatter også renhold langs kantbjælker og kantsten på bygværker (broer), 
der bærer en statsvej. 
Svingsten vedligeholdes som kantsten. 
Asfaltvulster vedligeholdes som kantsten. 

 

 
Renhold langs kantsten ved sidevejstilslutninger skal udføres i den udstrækning, det er 
vist i grænsedragningsaftaler. 
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Entreprise ND-1, ND-2, SD-3 og OD-4  
 Udførelseskrav 

 

Hvad skal 

der gøres 

Der skal fejes/suges. 

 

Detaljeret 

krav 

Der skal bruges selvopsugende fejemaskine. 

 

Fejebredden er mindst 1 m langs kantsten  

(= langs den lodrette kant) samt på toppen af kantstenen og 10 cm ud 

over kantsten.
 

Umiddelbart efter fejning må intet affald forefindes på det fejede areal. 

 

Renhold skal udføres, således at elementet ved arbejdets færdigmeldelse har kvalitetsni-

veau som beskrevet. 

 

Hyppighed 

og periode 

Der fejes kun efter bestilling fra Vejdirektoratet. 

 

Entreprise OD-5 
 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Kantsten skal renholdes. 

Detaljeret 

krav 

Kantsten skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Spredt 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

Fejebredden er mindst 1 m langs kantsten (= langs den lodrette kant) samt kantstensbred-

den + 30 cm på toppen (oversiden) af kantstenen.
 

 

I forbindelse med fejning af kantsten må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må ikke 

fejes ud på kørebanen. Større støvgener skal undgås. 
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R11L  NEW JERSEY AUTOVÆRN på øvrige veje og langs yder-
rabat på motorveje og motortrafikveje 

 

Beskrivelse 

af elementet 

New jersey-autoværn, hvor den afvisende del består af beton i speciel geometriskudform-

ning i hele konstruktionens højde  

 

Elementet omfatter den langsgående kant ved foden af new jersey-autoværnet. 

  

Særligt ud-

seende 

Består af beton.. 
  

 

Foto  

  
New jersey autoværn på M40 km135,6 

 

Forekomst New jersey autoværn kan forekomme på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Ho-

vedlandeveje). 

 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

Entreprise ND-1, ND-2, SD-3 og OD-4 
 Tilstandskrav 

 

Udførelseskrav 
 

Hvad skal 

der gøres 

Der skal opsamles affald langs new jersey-
autoværn  

Der skal fejes/suges 

Detaljeret 

krav 

Areal langs new jersey-autoværn skal i hele 
entrepriseperioden overholde følgende kvali-
tetsniveau: 
 

Kategori  Omfang 

  

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 
Stort affald og Problemaffald må ikke fore-
komme og skal fjernes omgående efter at 
entreprenøren har konstateret affaldet eller 
har fået besked derom. 
 

Der skal bruges selvopsugende fejemaski-
ne. 
 
Fejebredden er mindst 1 m langs kantsten  
(= langs den lodrette kant) samt på toppen 
af kantstenen og 10 cm ud 
over kantsten.

 

Umiddelbart efter fejning må intet affald fo-
refindes på det fejede areal. 
 
Renhold skal udføres, således at elementet 
ved arbejdets færdigmeldelse har kvalitets-
niveau som beskrevet. 
 

Hyppighed 

og periode 

 Der fejes kun efter bestilling fra Vejdirekto-

ratet 
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Entreprise OD-5 
 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Der skal renholdes langs new jersey-autoværn. 

Detaljeret 

krav 

Areal langs new jersey-autoværn skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvali-

tetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Spredt 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

Fejebredden er mindst 1 m langs new jersey-autoværn  

 

I forbindelse med fejning langs new jersey-autoværn må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines.  

 

Fejeaffald må ikke fejes ud på kørebanen. Større støvgener skal undgås. 
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R11M  NEW JERSEY AUTOVÆRN på midterrabat på motorveje og 
motortrafikveje 

 

Beskrivelse 

af elementet 

New jersey-autoværn, hvor den afvisende del består af beton i speciel geometriskudform-

ning i hele konstruktionens højde  

 

Elementet omfatter den langsgående kant ved foden af new jersey-autoværnet. 

  

Særligt ud-

seende 

Består af beton.. 
  

 

Foto  

   
New jersey autoværn på M3 km36,7 

 

  
New jersey autoværn på M40 km135,6 

 

Forekomst New jersey autoværn kan forekomme på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Ho-

vedlandeveje). 

 

Særlige for-

hold/krav 
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Entreprise ND-1, ND-2, SD-3, OD-4 og OD-5 
 Udførelseskrav 

 

Hvad skal 

der gøres 

Der skal fejes/suges. 

 

Detaljeret 

krav 

Der skal bruges selvopsugende fejemaskine. 

 

Fejebredden er mindst 1 m langs new jersey-autoværn. 

 

Umiddelbart efter fejning må intet affald forefindes på det fejede areal. 

 

Renhold skal udføres, således at elementet ved arbejdets færdigmeldelse har kvalitetsni-

veau som beskrevet. 

 

Hyppighed 

og periode 

Der fejes kun efter bestilling fra Vejdirektoratet. 
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R12  OVERKØRSLER 
 

Beskrivelse 

af elementet 

En overkørsel er;  

-  lokalvejs tilslutning til en trafikvej eller en anden lokalvej etableret som et hævet ni-

veau med afvigende belægning i forlængelse af den vigtigere vejs rabat og/eller for-

tov, eller som gennemgående fortov og/eller cykelsti på den vigtigere vej.  

 

- en adgang til en vej eller sti fra en vej, sti. 

 

Særligt ud-

seende 

Kan have overflader af asfalt, beton, granit og belægningssten. 
 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elementet 

er markeret 

med blåt: 

 
Overskørsler langs vej 341 km 1,3 

 
 

Forekomst Forekommer på Hovedlandeveje 

 

Særlige for-

hold/krav 

I forbindelse med fejning må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må ikke fejes ud på 

kørebanen. Større støvgener skal undgås. 

 

Inden for bynære områder skal det opfejede materiale opsamles. 
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Entreprise ND-1, ND-2, SD-3 og OD-4 
 Tilstandskrav 

 

Udførelseskrav 
 

Hvad skal 

der gøres 

Der skal opsamles affald på overkørsler  Overkørsler skal fejes-suges. 

Detaljeret 

krav 

Overkørsler skal i hele entrepriseperioden 

overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

  

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

Stort affald og Problemaffald må ikke fore-
komme og skal fjernes omgående efter, at 
entreprenøren har konstateret affaldet eller 
har fået besked derom.  

 

 

 

I bymæssig bebyggelse skal der fejes med 

selvopsugende fejemaskine. 

 

Hvor der er kantsten, skal der fejes/suges i 

fuld bredde op til kantsten 

 

Hvor der ikke er kantsten eller andet tilstø-

dende, belagt areal, skal der fejes i fuld 

bredde og 10 cm ud over belægningskant.
 

 

Umiddelbart efter fejning må intet affald fo-

refindes på det fejede areal. 

 

Renhold skal udføres, således at elementet 

ved arbejdets færdigmeldelse har kvalitets-

niveau som beskrevet. 

 

 

 

 

Entreprise OD-5 
 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Overkørsler skal renholdes 

Detaljeret 

krav 

Overkørsler skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Spredt 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

Stort affald og Problemaffald må ikke forekomme og skal fjernes omgående efter at entre-
prenøren har konstateret affaldet eller har fået besked derom.  
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R13  SIDEVEJSTILSLUTNING  
 

Beskrivelse 

af elementet 

En sidevejstilslutning er en adgang til én vej eller sti fra en vej eller sti.
.
 

 

Særligt ud-

seende 

Befæstede sidevejstilslutninger kan have overflader af asfalt, belægningssten, bro-

sten/chaussésten eller løs belægning
  

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt: 

  
Sidevejstilslutninger i landsby på vej 426 km 33,8 

   
Sidevejstilslutning på vej 426 km 5,2 

 

Forekomst Befæstede sidevejstilslutninger forekommer på Hovedlandeveje 
 

 

Særlige for-

hold/krav 

Er excl evt. heller på sidevejen (Heller registreres under R09 Heller) 
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Entreprise ND-1, ND-2, SD-3 og OD-4 
 Tilstandskrav 

Manuelt renhold 

Udførelseskrav 
Maskinelt renhold 

Hvad skal 

der gøres 

Der skal opsamles affald på sidevejstilslut-

ning  

 

Sidevejstilslutninger skal fejes/suges. 

 

Detaljeret 

krav 

Sidevejstilslutning skal i hele entrepriseperi-

oden overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori  Omfang 

  

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

I bymæssig bebyggelse skal der fejes med 

selvopsugende fejemaskine.  

 

Der skal fejes/suges til vejskel på sidevejen 

(se grænsedragning) og der fejes 10 cm ud 

over belægningskant. 

 

Der fejes som udgangspunkt kun, hvor der 

er B11 tavler eller hajtænder. 

 

I forbindelse med fejning af sidevejstilslut-

ninger må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fe-

jeaffald må ikke fejes ud på kørebanen. 

Større støvgener skal undgås. 

 

Umiddelbart efter fejning må intet affald fo-

refindes på det fejede areal. 

 

Renhold skal udføres, således at elementet 

ved arbejdets færdigmeldelse har kvalitets-

niveau som beskrevet. 

 

 

Entreprise OD-5 
 Tilstandskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Sidevejstilslutning skal renholdes. 

 

Detaljeret 

krav 

Sidevejstilslutning skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med fejning af sidevejstilslutninger må øvrigt 

vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må ikke fejes ud på kørebanen. Større støvgener skal 

undgås. 

 

Der fejes som udgangspunkt kun, hvor der er B11 tavler eller hajtænder. 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Spredt 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 
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R14  SPÆRREFLADE  
 

Beskrivelse 

af elementet 

En spærreflade er et skraveret eller helt hvidmalet areal på kørebanen, på hvilket der ikke 
må køres, standses eller parkeres.  
 

Særligt ud-

seende 

Spærreflader kan have overflader af asfalt, belægningssten, brosten/chaussésten.
 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elementet 

er markeret 

med blåt: 

   
Spærreflade på ring 3 km 41,8              Spærreflade 
 

Forekomst Spærreflader kan forekomme på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej 
 

Særlige for-

hold/krav 

I forbindelse med fejning af spærreflade må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må ik-
ke fejes ud på kørebanen og skal opsamles. Større støvgener skal undgås 

 

Entreprise ND-1, ND-2, SD-3 og OD-4 
 Udførelseskrav 

 

Hvad skal 

der gøres 

Hele spærrefladen fejes/suges. 
 

Detaljeret 

krav 

Der skal fejes med selvopsugende fejemaskine. 
 
Efter fejning af spærreflader med acodræn skal disse oprenses for nedfejet snavs. Må kun 
fejes med selvopsugende maskine. 

 

 

Umiddelbart efter fejning må intet affald forefindes på det fejede areal. 
 
Renhold skal udføres, således at elementet ved arbejdets færdigmeldelse har kvalitetsni-
veau som beskrevet. 

 

Entreprise OD-5 
 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Spærreflade skal renholdes. 

Detaljeret 

krav 

Spærreflade skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: 
 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Spredt 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 
Stort affald og Problemaffald må ikke forekomme og skal fjernes omgående efter at entre-
prenøren har konstateret affaldet eller har fået besked derom. 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R15  P- PLADS  
 

Beskrivelse 

af elementet 

En parkeringsplads er et særligt afmærket område forbeholdt parkering.  

 

Særligt ud-

seende 

Befæstede p-pladser kan have overflader af asfalt, belægningssten eller bro-

sten/chaussésten. 

P-plads med løs belægning renholdes som ubefæstet p-plads R36 
 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elementet 

er markeret 

med blåt: 

  
P-pladser langs kørebane i Ørbæk, hldv 704 

 

    
P-plads på vej 133, km 27,4 

 

Forekomst Befæstede p-pladser kan forekomme på Motortrafikvej og Hovedlandevej. 

På Motorveje forekommer befæstede P-pladser på sideanlæg og samkørselspladser. 

 

Særlige for-

hold/krav 

Til parkeringspladser medregnes offentlige parkeringspladser der etableres til brug for 

henstilling af køretøjer.  

 

Hvor der ikke er andet tilstødende, belagt areal, skal der fejes 30 cm ud over belægnings-

kant. 
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Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

Entreprise ND-1, ND-2, SD-3 og OD-4 
 Tilstandskrav 

Manuelt renhold 

Udførelseskrav 

Maskinelt renhold 

Hvad skal 

der gøres 

Der skal opsamles affald på P-plads  Hele parkeringspladsens belagte areal fe-

jes/suges. 

 

Detaljeret 

krav 

P-plads skal i hele entrepriseperioden over-

holde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

  

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

. 

der er belagt yderrabat, kantsten eller as-

faltvulster skal der fejes/suges i 1,5 m bred-

de op til kantsten. 

 

I forbindelse med fejning af p-pladsen må 

øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må 

ikke fejes ud på kørebanen. Større støvge-

ner skal undgås 

 

Belagt yderrabat er fx. foran støjmure, støt-

temure, spuns mm. eller, hvor der står et 

autoværn foran. 

 

Det belagte areal på p-pladsen skal fejes i 

fuld længde og bredde.
 

 

Umiddelbart efter fejning må intet affald fo-

refindes på det fejede areal. 

 

Renhold skal udføres, således at elementet 

ved arbejdets færdigmeldelse har kvalitets-

niveau som beskrevet. 

 

 

Entreprise OD-5 
 Tilstandskrav 

Hvad skal 

der gøres 

P-plads skal renholdes  

Detaljeret 

krav 

P-plads skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Spredt 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

I forbindelse med fejning af p-pladsen må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må ikke 

fejes ud på kørebanen. Større støvgener skal undgås. 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R16 HOLDEPLADS 
 

Beskrivelse 

af elementet 

En holdeplads er en buslomme eller vigeplads beregnet til brug for de mindre standsninger 

og ophold som busser, rutebiler eller passagerer foretager for at optage og afsætte passa-

gerer.  

 

Særligt ud-

seende 

Befæstede holdepladser kan have overflader af asfalt, belægningssten eller bro-

sten/chaussésten. 

Holdeplads med løs belægning renholdes som ubefæstet p-plads R36  

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt: 

 

  
Busholdepladser langs Hldv 206, km10,2                                                                      Busholdeplads 

 

Forekomst Befæstede holdepladser kan forekomme på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og 

Hovedlandeveje). 

 

Særlige for-

hold/krav 

Hvor der ikke er andet tilstødende, belagt areal, skal der fejes 30 cm ud over belægnings-
kant. 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

Entreprise ND-1, ND-2, SD-3 og OD-4 
 Tilstandskrav  

 

Udførelseskrav 

 
Hvad skal 

der gøres 

Der skal opsamles affald på holdeplads  Hele holdepladsens belagte areal fe-

jes/suges. 

 

Detaljeret 

krav 

Holdeplads skal i hele entrepriseperioden 

overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori  Omfang 

  

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

Hvor der er belagt yderrabat, kantsten eller 

asfaltvulster skal der fejes/suges i 1,5 m 

bredde op til kantsten. 

 

I forbindelse med fejning af holdepladsen 

må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald 

må ikke fejes ud på kørebanen. Større 

støvgener skal undgås 

 

Belagt yderrabat er fx. foran støjmure, støt-

temure, spuns mm. eller, hvor der står et 

autoværn foran. 

 

Det belagte areal på holdepladsen skal fe-

jes i fuld længde og bredde.
 

 

Umiddelbart efter fejning må intet affald fo-

refindes på det fejede areal. 

 

Renhold skal udføres, således at elementet 
ved arbejdets færdigmeldelse har kvalitets-
niveau som beskrevet. 
 
I forbindelse med fejning af holdepladsen 
må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald 
må ikke fejes ud på kørebanen. Større 
støvgener skal undgås 

 

Entreprise OD-5 
 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Holdeplads skal renholdes. 

Detaljeret 

krav 

Holdeplads skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med fejning af holdepladsen må øvrigt vej-
udstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må ikke fejes ud på kørebanen. Større støvgener skal und-
gås  

Kategori  Omfang 

Mindre affald Spredt 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R17 NØDRABAT 
 

Beskrivelse 

af elementet 

 

En nødrabat er et belagt/forstærket del af midterrabat, beliggende umiddelbart op til kørebanen. 

 

Særligt ud-

seende 

 

Nødrabatter kan have overflader af asfalt, belægningssten og brosten/chausséssten. 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elementet 

er markeret 

med blåt: 

  
Nødrabat på motorvej 66  Nødrabat 

 

Forekomst Nødrabatter forekommer på Motorveje og Motortrafikveje. 
 

 

Særlige for-

hold/krav 

Herunder hører også kantbanen
 

 

Hvor der ikke er andet tilstødende, belagt areal, skal der fejes 30 cm ud over belægnings-
kant. 
 

 

 

Entreprise ND-1, ND-2, SD-3, OD-4 og OD-5 
 Udførelseskrav 

 

Hvad skal 

der gøres 

 

Hele nødrabatten skal fejes/suges i bestilt omfang
 

 

Detaljeret 

krav 

 

Umiddelbart efter fejning må intet affald forefindes på det bestilte areal. 

 

Hyppighed 

og periode 

 

Der fejes kun efter bestilling fra Vejdirektoratet. 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R18 BEFÆSTET YDERRABAT LANGS AUTOVÆRN 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Yderrabat er det belagte færdselsfrie areal uden for yderste færdselsareal. Her langs med 

autoværn, der kan stå langs kanten af arealet eller midt i arealet. Yderste færdselsareal kan 

være kørebane, cykelsti eller fortov.  

 

Særligt ud-

seende 

Befæstet yderrabat kan have overflader af asfalt, belægningssten og brosten/chaussésten.  

Befæstet yderrabat med løs belægning renholdes som R37. 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt: 

 

  
Befæstet yderrabat langs autoværn på M 3, km 37.0 

 

Forekomst Forekommer på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej). På motorvej især 

mellem kørebane og støjskærm. 
 

 

Særlige for-

hold/krav 

I forbindelse med fejning af yderrabatten må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må ik-

ke fejes ud på kørebanen og skal opsamles. Større støvgener skal undgås. 

 

Entreprise ND-1, ND-2, SD-3 og OD-4 
 Tilstandskrav 

 
Udførelseskrav 
 

Hvad skal 

der gøres 

Befæstet yderrabat langs autoværn skal 
renholdes. 
 

Hele yderrabatten langs autoværn skal fe-
jes/suges. 
 

Detaljeret 

krav 

Befæstet yderrabat langs autoværn skal i 
hele entrepriseperioden overholde følgende 
kvalitetsniveau: 
 

Kategori  Omfang 

  

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 
 

Der skal fejes med selvopsugende fejema-
skine. 
 
Hvor autoværn står i arealet skal der fe-
jes/suges på begge sider af og under auto-
værnet og helt indtil lodret kant (spuns, støj-
skærme m.m.). 
 
Umiddelbart efter fejning må intet affald fore-
findes på det fejede areal. 
 
Renhold skal udføres, således at elementet 
ved arbejdets færdigmeldelse har kvalitetsni-
veau som beskrevet. 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

 

Entreprise OD-5 
 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Befæstet yderrabat langs autoværn skal renholdes. 

Detaljeret 

krav 

Befæstet yderrabat langs autoværn skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvali-

tetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Spredt 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

. 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R19 BEFÆSTET YDERRABAT  
 

Beskrivelse 

af elementet 

Det belagte færdselsfrie areal uden for yderste færdselsareal uden autoværn eller lodrette 

vægge, såsom støttemure, støjmure og lign. Yderste færdselsareal kan være kørebane, cy-

kelsti eller fortov.  

 

Særligt ud-

seende 

Belagt yderrabat kan have overflader af asfalt, belægningssten og brosten/chaussésten. 

Befæstet yderrabat med løs belægning renholdes som R37 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt: 

 

  
Befæstet yderrabat langs ring 3, km 43,4 

  
Befæstet yderrabat langs vej 119 km 17,8 

 

Forekomst Forekommer på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje). 
 

 

Særlige for-

hold/krav 

Omfatter også dybde-render til afledning af overfladevand.  

Det omfatter fra kant af befæstet kørebane/nødspor til skråningsfod  

Renhold udføres altid på skråningsarealer ved broer uanset om statsvejen er overført eller 

underført. 

 

I forbindelse med fejning af yderrabatten må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må ik-

ke fejes ud på kørebanen. Større støvgener skal undgås. 

 

Hvor der ikke er andet tilstødende, belagt areal, skal der fejes 30 cm ud over belægnings-

kant. 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

Entreprise ND-1, ND-2, SD-3 og OD-4 
 Tilstandskrav 

Manuelt renhold 

Udførselskrav 
Maskinelt renhold 

Hvad skal 

der gøres 

Der skal opsamles affald på befæstet yder-

rabat. 

 

Befæstet yderrabat fejes/suges i fuld bred-
de. 

Detaljeret 

krav 

Befæstet yderrabat skal i hele entreprisepe-

rioden overholde følgende kvalitetsniveau: 
 

Kategori  Omfang 

  

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

I bymæssig bebyggelse skal der fejes med 

selvopsugende fejemaskine. 

 

Umiddelbart efter fejning må intet affald fo-

refindes på det fejede areal. 

 

Renhold skal udføres, således at elementet 

ved arbejdets færdigmeldelse har kvalitets-

niveau som beskrevet. 

 

 

 

 

 

Entreprise OD-5 
 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

 

Befæstet yderrabat skal renholdes. 

Detaljeret 

krav 

Befæstet yderrabat skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Spredt 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R20 LANGS SPUNSVÆG OG STØTTEMUR 
 

Beskrivelse 

af elementet 

 

Belagte arealer langs spunsvæg og andre lodrette vægge med forsætninger. 

Særligt ud-

seende 

Kan være belagt med asfalt eller belægningssten. 
Overflader med løs belægning langs spunsvæg og støttemur renholdes som ubefæstet 
yderrabat R37.   
 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt: 

 

  
Spunsvæg langs vej 14 km 40,6.   Langs spunsvæg 
 

Forekomst Forekommer på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej). 
 

 

Særlige for-

hold/krav 

Omfatter befæstet areal mellem færdselsareal og spunsvæg, støttemure og lignende.  
 
I forbindelse med fejning langs spunsvæg m.m. må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaf-
fald må ikke fejes ud på kørebanen. Større støvgener skal undgås 
 

 

Entreprise ND-1, ND-2, SD-3 og OD-4 
 Tilstandskrav 

 

Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Der skal opsamles affald langs spunsvæg-
ge. 
 

Der fejes/suges langs spunsvægge i fuld 
bredde. 

Detaljeret 

krav 

Det belagte areal foran spunsvæg o. lign. 
skal i hele entrepriseperioden overholde 
følgende kvalitetsniveau: 
 

Kategori  Omfang 

  

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 
 

Der skal fejes med selvopsugende fejema-
skine. 
 
Fejebredde 1,5m fra væggens forside. 
Hvor autoværn står i arealet skal der fe-
jes/suges på begge sider af og under auto-
værnet og helt ind til spunsvæggen.

 

 

Alle hjørner og lignende åbninger i væggen 
skal holdes rene så fugtsamling undgås. 
 

Umiddelbart efter fejning må intet affald fo-
refindes på det fejede areal. 
 
Renhold skal udføres, således at elementet 
ved arbejdets færdigmeldelse har kvalitets-
niveau som beskrevet. 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

 

Entreprise OD-5 
 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Der skal renholdes langs spunsvægge. 

Detaljeret 

krav 

Det belagte areal foran spunsvæg o. lign. skal i hele entrepriseperioden overholde følgen-

de kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Begrænset 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

Alle hjørner og lignende åbninger i væggen skal holdes rene så fugtsamling undgås. 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R21 SKRÅNINGSBEKLÆDNING VED BROER 
 

Beskrivelse 

af elementet 

 

Befæstede arealer på skråninger under broer  
 

Særligt ud-

seende 

Kan være belagt med beton, belægningssten eller granit 
 
 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt: 

  
Skråningsbeklædning ved bro på vej 119 km 17,8                          Skråningsbeklædning 
 

Forekomst Forekommer på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje). 
 

Særlige for-

hold/krav 

Langt størstedelen af skråningsbeklædninger og dybdelinier er beliggende bag autoværn, 
og der står de fleste steder brosøjler i eller umiddelbart ved dybdelinierne 
Renhold af skråningsbeklædninger udføres uanset om statsvejen er overført eller underført 
 
I forbindelse med fejning af skråningsbeklædninger må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Feje-
affald må ikke fejes ud på kørebanen. Større støvgener skal undgås. 
 
Der skal fejes 30 cm ud over skråningsbeklædningens kanter. 
 

 

Entreprise ND-1, ND-2, SD-3 og OD-4 
 Tilstandskrav 

 

Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Der skal opsamles affald på skråningsbe-
klædninger. 
 

Der fejes på skråningsbeklædninger.i fuld 
bredde. 

Detaljeret 

krav 

Det befæstede areal på skråninger ved bro-
er skal i hele entrepriseperioden overholde 
nedenstående kvalitetsniveau: 
 

 
 
 
 
 
 

 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Spredt 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

Fejebredde 1,5m fra væggens forside.
7
 

Den del af skråningsbeklædningen, der lig-
ger nærmest vejen, fejes i en bredde på 1,5 
m 
 

Umiddelbart efter fejning må intet affald fo-
refindes på det fejede areal. 
 
Renhold skal udføres, således at elementet 
ved arbejdets færdigmeldelse har kvalitets-
niveau som beskrevet. 

 
7
 Gennemstreget tekst er ændret iht. Rettelsesblad nr. DRI- 3. Ny tekst er i blå/gråtone 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

Entreprise OD-5 
 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

 

Der skal renholdes på skråningsbeklædninger. 

Detaljeret 

krav 

Det befæstede areal på skråninger ved broer. skal i hele entrepriseperioden overholde føl-

gende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Spredt 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R22  VANDRENDER 

 
Beskrivelse 

af elementet 

Dybderende i belægning i beton/granitsten der bruges til at aflede vand fra færdselsarealet til 

grøft eller brønd 

 

Særligt ud-

seende 

 

Kan være udført i asfalt, beton, belægningssten eller granit. 
 

 

Foto 

  

Vandrende i Ollerup, vej 714 km 7,5 

  
Vandrende på vej 704 km 13,4 

  
Vandrender langs vej 429 km 16,1 

 

Forekomst Forekommer på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje). 
 

 

Særlige for-

hold/krav 

Vandafledning skal kunne ske uhindret. 

I forbindelse med fejning m.m. må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Fejeaffald må ikke fejes ud 

på kørebanen. Større støvgener skal undgås. 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

Entreprise ND-1, ND-2, SD-3 og OD-4 
 Udførselskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Der skal fejes/suges i vandrender. 

Detaljeret 

krav 

I bymæssig bebyggelse skal der fejes med selvopsugende fejemaskine. 

 

Vandrender fejes i fuld længde og bredde og nedløbsriste oprenses for snavs og affald.
 
 

 

Umiddelbart efter fejning må intet affald forefindes på det fejede areal. 

 

Renhold skal udføres, således at elementet ved arbejdets færdigmeldelse har kvalitetsni-

veau som beskrevet. 

 

 

 

Entreprise OD-5 
 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Der skal renholdes i vandrender. 

Detaljeret 

krav 

Vandrender skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Spredt 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

Stort affald og Problemaffald må ikke forekomme og skal fjernes omgående efter at entre-

prenøren har konstateret affaldet eller har fået besked derom.  
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R24  OPHOLDSAREAL PÅ SIDEANLÆG 

 
Beskrivelse 

af elementet 

Befæstet areal under, mellem og omkring borde-bænke, på legepladser, trapper og stier. 

Selve bord-bænkesættet renholdes som beskrevet under R51 

 

Særligt ud-

seende 

Kan være udført i asfalt, beton, belægningssten og granit  

Opholdsarealer med løs belægning renholdes som græsplæner på sideanlæg R42.
 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt: 

  
Eksempel på opholdsareal på sideanlæg. 

 

Forekomst Forekommer på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje). 
 

 

Særlige for-

hold/krav 

I forbindelse med fejning m.m. må øvrigt vejudstyr ikke tilsvines. Der fejes 30 cm ud over 

belægningskant. Større støvgener skal undgås. 

 

 

Entreprise ND-1, ND-2, SD-3, OD-4 og OD-5 
 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Opholdsarealer skal renholdes i fuld bredde 

Detaljeret 

krav 

Opholdsarealer skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Begrænset 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

. 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

7.2.5.2 Elementbeskrivelser - ubefæstede arealer 

 

Skemaet nedenfor viser de elementer, som er en del af det ubefæstede vejareal. Det er desuden angivet 

med kryds, hvilke materialer elementernes overflade kan være opbygget af.  

Element  

 

B
ru

g
s
p

læ
n

e
 

F
æ

ll
e
d

g
ræ

s
 

N
a
tu

rg
ræ

s
 

U
s
lå

e
t 

g
ræ

s
 

B
e
d

e
 

B
e
p

l.
 a

re
a

le
r 

V
a
n

d
 

Græsbelagt nødspor R31  x      

Midterrabat – på Mv og Mtv R32a x x x x x x  

Midterrabat – På øvrige veje R32b x x x x x x  

Helle R33   x x x x  

Skillerabat R34  x x x x x  

Rundkørsel- midterø R35 x x x x x x  

P-plads R36 x x x x x   

Yderrabat - Ubelagt langs vej i åbent land 

ekskl. ramper (0 til 3 m fra asfaltkant) 

inkl.. græsbevoksede nødspor 

R37a   x x x x  

Yderrabat - Ubelagt langs vej i by ekskl. 

ramper (0 til 3 m fra asfaltkant) inkl.. 

græsbevoksede nødspor 

R37b   x x x x  

Yderrabat - Ubelagt langs l ramper (0 til 3 

m fra asfaltkant) 

R38        

Yderste rabat - fra3 m fra asfaltkant og til 

skel samt Vejdirektoratets øvrige ubefæ-

stede arealer 

R39   x x x x  

Sø, vandløb, regnvandsbassin, rørsump, 

mose 

R40       x 

Græsplæner - brugsplæner R41 x x      

Græsplæner på sideanlæg R42        

Naturgræs på sideanlæg R43        

Beplantninger på sideanlæg R44        

 

Brugsplæne omfatter alle typer af klippede græsflader med kort græs 

Vand omfatter arealer som har vandspejl hele året. Dog må lejlighedsvis udtørring godt forekomme. 

 

Generelt: I alle ubefæstede flader skal alle riste og dæksler renholdes til samme kvalitetsniveau, 

som den overflade, de befinder sig i, så vandafstrømning bevares. Rensning af afløb, 

hvis det kan ske med skovl, kloakrenser eller andet håndværktøj. 

 

Elementbeskrivelserne kan ses i BILAG-LVD-DRI-7.2 herunder 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R31 GRÆSBELAGT NØDSPOR 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Nødspor er placeret direkte ved kørebanen til henstillen af nedbrudte motorkøretøjer og 

anvendelse for udrykningskøretøjer. Nødspor er anlagt, når vejens primære funktion er at 

betjene fjerntrafik. 

 

Særligt ud-

seende 

Græsbelagte nødspor har overflader af græs.
 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

 

   
Græsbevokset nødspor langs M20 km 103            Nødspor 

 

Forekomst Forekommer på motorveje og motortrafikveje 
 

 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Det græsbelagte nødspor skal renholdes. 

Detaljeret 

krav 

Det græsbelagte nødspor skal overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Spredt  

Større affald Begrænset  

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

Stort affald og Problemaffald må ikke forekomme og skal fjernes omgående efter at entre-
prenøren har konstateret affaldet eller har fået besked derom.  
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R32M MIDTERRABAT - MOTORVEJE OG MOTORTRAFIKVEJE 

 

Beskrivelse 

af elementet 

En ubefæstet midterrabat er et færdselsfrit areal som adskiller to kørebaner, der ligger i 

fælles tracé og har modsatrettede trafikstrømme. 

 

En ubefæstet midterrabat strækker sig fra vejkryds til vejkryds. Hvis den er kortere, er det 

en lang, ubefæstet helle og tilhører R33 

 

Særligt ud-

seende 

 

Ubefæstede midterrabatter kan have overflader af græs eller beplantninger.
 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

    
9
 

Midterrabat på Vej 66 km 14,5                 Midterrabat 

 

   
Midterrabat på vej 30 km 63,7                  Midterrabat 

 

Forekomst Ubefæstede midterrabatter forekommer på alle Motorveje og Motortrafikveje  

 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Der skal opsamles affald i hele midterrabattens bredde 

Detaljeret 

krav 

Al affald større end eller lig cigaretpakke-størrelse opsamles.
 
 

 

Hyppighed 

og periode 

 

Udføres efter bestilling fra Vejdirektoratet 

 
9 

Nye fotografier jf. rettelsesblad LVD-DRI-3 markeret med blå/grå farve  
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R32L MIDTERRABAT - ØVRIGE VEJE 

 

Beskrivelse 

af elementet 

En ubefæstet midterrabat er et færdselsfrit areal som adskiller to kørebaner, der ligger i 

fælles tracé og har modsatrettede trafikstrømme. 

 

En ubefæstet midterrabat strækker sig fra vejkryds til vejkryds. Hvis den er kortere, er det 

en lang, ubefæstet helle og tilhører R33 

 

Særligt ud-

seende 

 

Ubefæstede midterrabatter kan have overflader af græs eller beplantninger.
 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

  
Midterrabat på vej 327 km 0,9  Midterrabat 

 

   
Midterrabat på vej 119 km 0  Midterrabat 

 

Forekomst Ubefæstede midterrabatter forekommer på alle Hovedlandeveje  

 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 Tilstandskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Der skal opsamles affald i hele midterrabattens bredde 

Detaljeret 

krav 

Midterrabatter skal overholde følgende kvalitetsniveau: 
 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Spredt 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R33  HELLE   

 
Beskrivelse 

af elementet 

 

En helle er et hævet areal omgivet af gående og/ eller kørende trafik på alle sider og be-
stemt til at lede trafikstrømme og/eller beskytte trafikanter.  
Der anvendes normalt følgende helletyper:  
Primær- og sekundærheller anvendes til kanalisering af trafik på primær-/sekundærvej i et 
vejkryds. Delehelle adskiller kørespor for trafik i samme retning.  
 

Ubefæstede heller er hævede flader, som er kortere end midterrabatter. En ubefæstet 

midterrabat R32 strækker sig fra vejkryds til vejkryds.  

 

Er inkl. ubefæstede heller i rundkørsler. 

 

Særligt ud-

seende 

Ubefæstede heller kan have overflader af græs, sjældnere af beplantninger.
  

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elementet 

er markeret 

med blåt 

 

   
Græsbevokset helle på vej 401 km 49,6            Helle 

 

Forekomst Ubefæstede heller forekommer på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlan-

deveje) 

 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Ubefæstede heller skal renholdes. 

Detaljeret 

krav 

Heller skal overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Spredt 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

Stort affald og Problemaffald må ikke forekomme og skal fjernes omgående efter at entre-
prenøren har konstateret affaldet eller har fået besked derom. 
 

  



Vejdirektoratet – Samlet driftsudbud 2012 April  2012 /Revision 2 af 15. april 2013 

Løbende Vejdrift Side 205 af 436 

Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R34 SKILLERABAT 
 

Beskrivelse 

af elementet 

En skillerabat er et færdselsfrit areal, der tjener som adskillelse mellem 2 færdselsarealer 

f.eks. kørebane og cykelsti.  

 

Særligt ud-

seende 

Ubefæstede skillerabatter kan have overflader af klippet græs, uslået græs, beplantninger. 
 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

  
Skillerabatter langs vej 714 km 3,6    Skillerabat        Skillerabat 

 

Forekomst Ubefæstede skillerabatter forekommer alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hoved-

landeveje) 

 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Skillerabat skal renholdes. 

Detaljeret 

krav 

Skillerabat skal overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Spredt 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

Stort affald og Problemaffald må ikke forekomme og skal fjernes omgående efter at entre-
prenøren har konstateret affaldet eller har fået besked derom.  
 

  



Vejdirektoratet – Samlet driftsudbud 2012 April  2012 /Revision 2 af 15. april 2013 

Løbende Vejdrift Side 206 af 436 

Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R35 RUNDKØRSEL - MIDTERØ 
 

Beskrivelse 

af elementet 

 

 

En rundkørsel er et vejkryds, hvor et antal vejgrene (normalt tre, fire eller fem) er tilsluttet 
en ensrettet kørebane anlagt cirkulært omkring en centralt placeret midterø. Vejgrenene 
benævnes sekundærveje.  
Til rundkørslen hører et antal heller, som skal lede trafikstrømmen. Midterøen er en helle 

placeret centralt i rundkørslen, hvorom trafikken cirkulerer. På vejgrenene kan der være 

sekundærheller, som anvendes til at kanalisere trafikken.  

 

Dette element omfatter kun den ubefæstede del af midterøen – resten under de respek-

tive ubefæstede elementer: heller, skillerabat og yderrabat. 

 

Særligt ud-

seende 

Ubefæstede rundkørsler kan have overflader af græs, beplantninger eller bede.
  

 

Foto 

   
Rundkørsel på vej 318 km 14,5 

 

Forekomst Ubefæstede rundkørsler forekommer på Hovedlandeveje 
 

 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Rundkørsler skal renholdes. 

Detaljeret 

krav 

Rundkørsler skal overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Spredt 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

Stort affald og Problemaffald må ikke forekomme og skal fjernes omgående efter at entre-
prenøren har konstateret affaldet eller har fået besked derom. 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R36 P-PLADS 
 

Beskrivelse 

af elementet 

 

En parkeringsplads er et særligt afmærket område forbeholdt parkering.  

 

Særligt ud-

seende 

Ubefæstede P-pladser kan have overflader af græs 
 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

 
Eksempel på ubefæstet p-plads på Farø rasteplads. 

 

Forekomst Ubefæstede P-pladser forekommer på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlan-
devej).  
 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

P- plads skal renholdes 

Detaljeret 

krav 

P- plads skal overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Spredt 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

På arealer hvor det på grund af geometri, vejudstyr eller parkerede biler ikke er muligt at 

renholde maskinelt, renholdes manuelt. 

 

Stort affald og Problemaffald må ikke forekomme og skal fjernes omgående efter at entre-
prenøren har konstateret affaldet eller har fået besked derom. 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R37a UBEFÆSTET YDERRABAT – langs vej i åbent land  
(0 til 3 m fra asfaltkant) excl. ramper 

 

Beskrivelse 

af elementet: 

 

Yderrabat - Ubefæstet langs vej omfatter arealet indtil 3 m fra den befæstede vejkant langs 

kørebane i åbent land  

 

Er inkl. yderrabat i rundkørsler samt græsbelagte nødspor, men ekskl. ramper. 

 

Særligt ud-

seende: 

Yderrabat - Ubelagt langs vej kan have overflader af græs eller beplantninger. 
 

 

Foto 

  
Yderrabatter langs vej 318 km 10,5 Yderrabat  Yderrabat 

 

  
Yderrabat langs M66 km 14,5  Yderrabat 

 

Forekomst Ubefæstet yderrabat langs vej forekommer på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og 

Hovedlandeveje) 
 

 

Særlige for-

hold/krav 

 

 
 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Der skal renholdes på det ubefæstede areal langs vej i op til 3 meters bredde.  
 

Detaljeret 

krav 

Det ubefæstede areal langs vej skal i op til 3 m bredde overholde følgende kvalitetsniveau: 
 

 
 
 
 
 

 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Spredt 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R37b UBEFÆSTET YDERRABAT – langs vej i by  
(0-3 m fra asfaltkant) 

 

Beskrivelse 

af elementet 

 

Ubefæstet yderrabat - langs vej i by omfatter de første 3 m af rabatarealet langs den be-

fæstede vejkant.  

 

Er inkl. yderrabat i rundkørsler i by 

Er ekskl. Ramper. 

Særligt ud-

seende 

Ubefæstet yderrabat - langs vej kan have overflader af græs eller beplantninger.  

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

  
Yderrabat i By langs vej 714 km 8,4      Yderrabat 

 

Forekomst Ubefæstet yderrabat langs vej i by forekommer på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje 

og Hovedlandeveje) 
 

 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Der skal renholdes i 0 til 3 meters bredde. 

Detaljeret 

krav 

Den ubefæstede yderrabat langs vej i BY skal overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Spredt 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

Stort affald og Problemaffald må ikke forekomme og skal fjernes omgående efter, at entre-
prenøren har konstateret affaldet eller har fået besked derom.  
 

  



Vejdirektoratet – Samlet driftsudbud 2012 April  2012 /Revision 2 af 15. april 2013 

Løbende Vejdrift Side 210 af 436 

Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R38 UBEFÆSTET YDERRABAT langs ramper (0-3 m fra asfaltkant) 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Ubefæstet yderrabat - langs vej omfatter 0 til 3 m af rabatarealet langs den befæstede vej-

kant på ramper 

 

Særligt ud-

seende 

Ubefæstet yderrabat - langs vej kan have overflader af græs eller beplantninger.  

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

 

   
3 m bred Yderrabat langs rampe på M70 km 205,9 

 

Forekomst Ubefæstet yderrabat langs vej forekommer på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og 

Hovedlandeveje) 
 

 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Der skal renholdes i 0 til 3 meters bredde. 

Detaljeret 

krav 

Den ubefæstede yderrabat langs vej på ramper skal overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Spredt 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 
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R39 YDERSTE RABAT – Fra 3 m fra asfaltkant og til skel og Vej-
direktoratets øvrige arealer 

 

Beskrivelse 

af elementet 

 

Yderrabat – 3 m fra asfaltkant til skel er de arealer, som ligger længere væk fra vejkan-

ten end 3 meter. Øvrige arealer omfatter Vejdirektoratets arealer, der skal renholdes, 

men som ikke ligger i umiddelbar tilknytning til vejen. 
 

 

Ekskl. arealer ved sø, vandløb, regnvandsbassiner mm som vedligeholdes under R40. 

 

Særligt ud-

seende 

Yderrabat - til skel kan have overflader af klippet græs, uslået græs eller beplantninger. 
 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elementet 

er markeret 

med blåt 

 

   
Yderste rabat langs M66 km14,5 

 

Forekomst Yderrabat - til skel forekommer på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlan-

deveje) 
 

 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal der 

gøres 

Yderste rabat fra 3 m og til skel skal renholdes. 

Detaljeret 

krav 

Yderste rabat fra 3 m og til skel skal overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Spredt * 

Større affald Spredt 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

* dog kun opsamling af affald større end eller lig cigaretpakkestørrelse 
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R40  SØ, VANDLØB, REGNVANDSBASSIN, RØRSUMP, MOSE o. l.   
 

Beskrivelse 

af elementet 

Sø, vandløb, regnvandsbassin, rørsump, mose o.l., er områder som har overflader med 

vand.  

Særligt ud-

seende 

Områder som har overflader med vand
 

 

Foto - 

Eksempel 

 

 
 

Forekomst Kan forekomme langs Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje samt på sidean-

læg. 

 

Særlige for-

hold/krav 

Renhold udføres på vandflader og på arealerne i tilknytning til vandområdet.  
Renhold omfatter ikke affald som er ’sunket til bunds’ i vandområdet.  
 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Søer, vandløb mm skal renholdes. 

 

Detaljeret 

krav 

Umiddelbart efter renhold må intet affald større end eller lig cigaretpakkestørrelse forefin-

des på det bestilte areal 

Hyppighed 

og periode 

Der renholdes efter bestilling fra Vejdirektoratet. 
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R41 GRÆSPLÆNER 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Græsplæne anvendes på arealer med ringe slid, hvor man ønsker et ensartet udtryk med 

en lille plejeindsats. 

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

 

  
Græsplæner langs vej 445 km 21,4 

 

Forekomst Græsplæner kan forekomme på Motorveje, Motortrafikveje, Hovedlandeveje. 

 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Græsplæne skal renholdes 

Detaljeret 

krav 

Græsplænerne skal overholde nedenstående kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Spredt 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 
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R42 GRÆSPLÆNER PÅ SIDEANLÆG  
 

Beskrivelse 

af elementet 

 

Brugsplæner, der anvendes primært til ophold, leg og boldspil.  
Fælledgræs, der er egnet til aktivt friluftsliv, men ikke egnet til boldspil. 
Brugen er afhængig af græssets tæthed og overfladens jævnhed. 
 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

 

 
Græsplæner på rasteplads langs vej 614  
 

Forekomst Græsplæner forekommer på sideanlæg 
 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Græsplæner skal renholdes 

Detaljeret 

krav 

Græsplænerne skal overholde nedenstående kvalitetsniveau: 
 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Begrænset 

Større affald Intet 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 
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R43 NATURGRÆS PÅ SIDEANLÆG 

 

Beskrivelse 

af elementet 

Naturgræs anvendes på arealer, hvor man ønsker at lade jordbundsforholdene og andre 

vækstvilkår præge udtrykket uden yderligere styring 

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

   
Naturgræs på Farø rasteplads 

 

Forekomst  

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Naturgræs på sideanlæg skal renholdes 

Detaljeret 

krav 

Naturgræs på sideanlæg skal overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Begrænset * 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

* dog kun opsamling af affald større end eller lig cigaretpakkestørrelse 
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R44 BEPLANTNINGER –PÅ SIDEANLÆG. 
 

Beskrivelse 

af elementet 

 

Enhver form for beplantning af stauder eller vedplanter på sideanlæg.  

 

Omfatter alle beplantninger på sideanlæg– jf. Sideanlægskort. 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

  
Beplantning på Karlslunde-vest rasteplads 

 

Forekomst På sideanlæg 

 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Beplantningerne skal renholdes- 

Detaljeret 

krav 

Beplantninger skal overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Begrænset 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 
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7.2.5.3 Elementbeskrivelser - udstyr  

Skemaet nedenfor viser de elementer, som udstyr er opdelt i.  

 

Element   

Enkelt bænk R50 

Borg og bænk R51 

Legeudstyr R52 

Faldunderlag til legeudstyr R53 

Affaldsstativ R54 

Grill og bålpladser R55 

Drikkevandsstandere R56 

Trapper R57 

Toiletbygninger - udvendig R58 

Andre bygninger R59 

Sten/ statuer R60 

Mindesmærke / gravsted R61 

Støjskærme R62 

Støttemur R63 

Oldtidsminder R64 

Infotavler R65 

Skilte R66 

Nødtelefoner R68 

Teknikskabe R69 

Skilteportaler R70 

Autoværn R71 

Hundetoilet R72 

Målerbrønd R73 

Færist R74 

Faunapassager R75 

Rækværk R76 

Lysmaster R77 

Pullert/stele R78 

Cykelstativ R79 

 

 

 

Elementbeskrivelserne kan ses i BILAG-LVD-DRI-7.3 herunder 
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R50  ENKELT BÆNK  
 

Beskrivelse 

af elementet 

Bænke omfatter siddepladser med eller uden rygstøtte  

 

Særligt ud-

seende 

Kan være af både træ, metal, beton, kunststof og kombinationer heraf.  

 

Foto - 

Eksempel 

  

Eksempel på enkelt bænk 

 

Forekomst Bænke forefindes på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje) typisk 

i forbindelse med sideanlæg.  

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Bænken skal renholdes 

Detaljeret 

krav 

Bænke skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Snavs Begrænset 

Mindre affald Begrænset 

Større affald Intet 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

 

Rengøringsmidler og metoder vælges, så der ikke forårsages skader og unødigt slid på 

materiel og overflader.  
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R51 BORD OG BÆNK 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Bord og bænk omfatter både borde- bænkekonstruktioner som er sammenhængende og 

bænke som er placeret i tilknytning til borde.  

 

Excl. Arealet under bord-bænkesæt = R24 

 

Særligt ud-

seende 

Borde- bænke sæt kan både være af træ, metal, beton, kunststof og kombinationer heraf.  

 

Foto - 

Eksempel 

   
Eksempel på bord og bænk 

 

Forekomst Borde og bænke forefindes på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej) 

fortrinsvis i forbindelse med sideanlæg  

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Bord og bænk skal renholdes 

Detaljeret 

krav 

Borde og bænke skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

 

 

 

 

 

 

Rengøringsmidler og metoder vælges så der ikke forårsa-

ges skader og unødigt slid på materiel og overflader.  

 

Kategori  Omfang 

Snavs Begrænset 

Mindre affald Intet 

Større affald Intet 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 
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R52 LEGEUDSTYR 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Legeudstyr omfatter både færdigfremstillede og tilpassede redskaber opstillet og indrettet 
til børns leg, herunder gynger, vipper, legehuse, ruchebaner m.m.   
 
Excl faldunderlag - se R53. 
 

Særligt ud-

seende 

Kan have mange forskellige udseender. 
 

Foto - 

Eksempler 

 
Eksempler på legeudstyr 

 
 

Forekomst Legeudstyr forefindes på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje) for-
trinsvis i tilknytning til sideanlæg.  
 

Særlige for-

hold/krav 

Legeudstyr omfatter ikke faldunderlag der er beskrevet selvstændigt.
 
 

DS/EN 1176-7 
 
En gang årligt skal alt legeudstyr sikkerhedsefterses af person med særlig faglig indsigt i 
henhold til DS 1176-7 + tillæg og DS-håndbog 121:2003 eller senest gældende regler.  
 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Legeudstyr skal renholdes 

Detaljeret 

krav 

Legeudstyr skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøringsmidler og metoder vælges så der ikke forårsages skader og unødigt slid på ma-
teriel og overflader.  
 
Alt legeudstyr skal efterses 1 x pr. måned om sikkerheden er i orden. Her efterses redska-
berne for slid og stabilitet, bevægelige dele smøres/efterspændes. 

Kategori  Omfang 

Snavs Begrænset 

Mindre affald Intet 

Større affald Intet 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 
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R53 FALDUNDERLAG til legeudstyr 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Faldunderlag til legeudstyr omfatter sand, grus, perlesten, flis i  hht. Norm, når det fungerer 
som faldunderlag i tilknytning til områder indrettet til børns leg.  
 

Særligt ud-

seende 

Sand, grus, perlesten, flis, gummifliser 
 

Foto - 

Eksempler 

 
Eksempler på faldunderlag 
 

Forekomst Faldunderlag til legeudstyr forefindes på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Ho-
vedlandeveje). 
 

Særlige for-

hold/krav 

Dansk Standard DS EN 1177, Stødabsorberende legepladsunderlag. 
 
En gang årligt skal alt legeudstyr sikkerhedsefterses af person med særlig faglig indsigt i 
henhold til DS 1176-7 + tillæg og DS-håndbog 121:2003 eller senest gældende regler.  
 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Faldunderlag skal renholdes 

Detaljeret 

krav 

Faldunderlag skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøringsmidler og metoder vælges, så der ikke forårsages skader og unødigt slid på 
materiel og overflader.  
 
Alle ujævnheder, huller og lunker udjævnes, fx. hulninger under gynger, hver gang der ud-
føres renhold af faldunderlag.  

Kategori  Omfang 

Snavs Begrænset 

Mindre affald Begrænset 

Større affald Intet 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 
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R54  AFFALDSSTATIV  
 

Beskrivelse 

af elementet 

Affaldsstativer omfatter beholder og renovationssække til deponering af affald. Affalds-

stativer kan være lavet af træ, plast og stål.   

 

Særligt ud-

seende 

Der findes flere typer og størrelser af affaldsstativer som kan deles i: Små affaldsbehol-

dere (20 l), Mellem affaldsbeholdere (100 l) og Store affaldsbeholdere (1000 l).  

 

Foto - 

Eksempler 

     
Eksempler på affaldsbeholdere med hhv 100l sæk, 20l pose og 1000 l sæk 

 

Forekomst Affaldsstativer forefindes på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje, Hovedlandeveje).   

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres: 

Affaldsstativet og arealet omkring i 3 m radius skal renholdes. 

Detaljeret 

krav 

Affaldsstativer skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Snavs Begrænset 

Mindre affald Begrænset 

Større affald Intet 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

Omfatter også tømning af affaldsstativ. 

Affaldsposen må på intet tidspunkt være mere end ¾ fyldt eller kunne lugtes på 2 m af-

stand. 

 

Rengøringsmidler og metoder vælges, så der ikke forårsages skader og unødigt slid på 

materiel og overflader.  
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11 

 

 

 

11 Tilføjet jf Rettelsesblad LVD-DRI-4– markeret med blå/grå farve 
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R55 GRILL OG BÅLPLADSER 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Grill og bålpladser er specielt indrettede områder beregnet til åben ild.  

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler 

 
Eksempel på en grillplads på et bord-bænkesæt. 

 

Forekomst Grill og bålpladser forefindes kun på enkelte sideanlæg. 

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Grill- og bålpladser skal renholdes 

Detaljeret 

krav 

Grill- og bålpladser skal i hele entrepriseperioden overholde nedenstående kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Snavs Begrænset 

Mindre affald Begrænset 

Større affald Intet 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

Rengøringsmidler og metoder vælges, så der ikke forårsages skader og unødigt slid på 

materiel og overflader.  
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R56 DRIKKEVANDSSTANDERE 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Drikkevandsstandere findes på rastepladser for at campingvogne og busser kan få rent vand på 

tankene. De er konstrueret, så tankens påfyldningsslange kan tilsluttes direkte. Man kan også bare 

fylde sine vanddunke.  
 

Særligt ud-

seende 

 

 

Foto - 

Eksempler 

  
Eksempel på drikkevandsstander 

 

Forekomst Drikkevandsposter forefindes på sideanlæg  

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Drikkevandsposter skal renholdes 

Detaljeret 

krav 

Drikkevandsposter skal i hele entrepriseperioden overholde nedenstående kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Snavs Begrænset 

Mindre affald Intet 

Større affald Intet 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

Rengøringsmidler og metoder vælges så der ikke forårsages skader og unødigt slid på materiel og 

overflader.  

Hanen desinficeres hver gang der rengøres for snavs. 

. 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R57  TRAPPER  
 

Beskrivelse 

af elementet 

Trapper kan være konstrueret af asfalt, beton, granit, belægningssten, træ m.m.  

Konstruktionen omfatter både en trinflade, trinkant samt sider i overgang til terræn og 

evt. gelændere. 

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler 

 
Eksempel på en trappe 

 

Forekomst Trapper forefindes på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje) 

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Trapper skal renholdes 

Detaljeret 

krav 

Trapper skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Snavs Begrænset 

Mindre affald Begrænset 

Større affald Intet 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

Rengøringsmidler og metoder vælges så der ikke forårsages skader og unødigt slid på 

materiel og overflader 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R58 TOILETBYGNINGER – UDVENDIG 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Toiletbygninger er konstruktioner af træ, glasfiber mursten eller metal indeholdende toilet-

ter og evt., pusleborde, bade og andre faciliteter.   

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler 

 
Toiletbygninger langs M70 km 250,8 

 

Forekomst Toiletbygninger forefindes på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej) i 

tilknytning til sideanlæg.  

 

Særlige for-

hold/krav 

Omfatter al udvendig renhold, herunder også tagrender, ovenlysvinduer og nedløbsrør, 

men elementet omfatter ikke renhold inde i toiletbygninger  

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Toiletbygninger skal renholdes udvendigt 

Detaljeret 

krav 

Toiletbygningers udvendige vindskærme (mur, tag, vinduer, døre) skal i hele entrepriseperioden 

overholde nedenstående kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Snavs Begrænset 

Mindre affald Begrænset 

Større affald Intet 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

Rengøringsmidler og metoder vælges så der ikke forårsages skader og unødigt slid på materiel og 

overflader.  

 

 

Al graffiti, som ikke umiddelbart kan fjernes ved rengøring er lig hærværk. 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

 ANDRE BYGNINGER  
 

Beskrivelse 

af elementet 

Andre bygninger kan f.eks. være cykelskure eller murede byporte 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler 

 
Eksempel på andre bygninger – her murede søjler langs vej 714 ved Hvidkilde 

  
Cykelskur på samkørselsplads. 

Forekomst Andre bygninger forefindes på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej  
  

Særlige for-

hold/krav 

Omfatter al udvendig renhold herunder også tagrender og nedløbsrør. 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Andre bygninger skal renholdes 

Detaljeret 

krav 

Bygninger skal efter udført arbejde overholde den bestilte kvalitet. 
 

Kategori  Omfang 

Snavs Spredt 

Mindre affald Begrænset 

Større affald Intet 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 
Rengøringsmidler og metoder vælges så der ikke forårsages skader og unødigt slid på 
materiel og overflader.  
 

Hyppighed Efter bestilling fra VD 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R60  STEN / STATUER / SKULPTURER 

 

Beskrivelse 

af elementet 

Sten/statuer omfatter konstruktioner med en kulturel og/el kunstnerisk værdi som f.eks. 

milestene, statuer og skulpturer.  

 

Særligt ud-

seende 

 

 

Foto - 

Eksempler 

 
Skulptur med sten ved afkørsel på M50 km 30,5 

 

Forekomst Sten/statuer forefindes på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje) 

 

Særlige for-

hold/krav 

Enkelte elementer kan kræve særlige former for rengøringsmidler eller udstyr 

 

 

 Udførelseskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Sten og statuer skal renholdes 

Detaljeret 

krav 

Sten/statuer skal rengøres, så de fremstår med ren overflade: 

 

Rengøringsmidler og metoder vælges så der ikke forårsages skader og unødigt slid på 

materiel og overflader.  

 

Hyppighed 

og periode 

Udføres kun på bestilling fra Vejdirektoratet 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R61  MINDESMÆRKE / GRAVSTED  
 

Beskrivelse 

af elementet 

 

Mindesmærker/gravstene omfatter konstruktioner og monumenter af kulturel værdi.  

 

Særligt ud-

seende 

 

 

Foto - 

Eksempler 

 
Mindesten for Kaj Munk står langs vej 404 

 

Forekomst Mindesmærker/gravstene forefindes på Hovedlandeveje  

 

Særlige for-

hold/krav 

Blomster og kranse fjernes kun efter aftale med bygherren 

 

 Udførelseskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Mindesmærke/gravsted skal renholdes 

Detaljeret 

krav 

Mindesmærke/gravsted skal renholdes, så de fremstår rene umiddelbart efter udførelsen: 

 

Rengøringsmidler og metoder vælges så der ikke forårsages skader og unødigt slid på 

materiel og overflader.  

 

Hyppighed 

og periode 

Udføres kun på bestilling fra Vejdirektoratet 

  



Vejdirektoratet – Samlet driftsudbud 2012 April  2012 /Revision 2 af 15. april 2013 

Løbende Vejdrift Side 231 af 436 

Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R62 STØJSKÆRME 
 

Beskrivelse 

af elementet 

En støjskærm er en støjdæmpende konstruktion, som hindrer den direkte transmission af 

luftbåren lyd stammende fra trafik.  

 

Særligt ud-

seende 

 

Støjskærme kan være konstrueret af f.eks. beton, træ, glas og pileflet.
 
 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

  
Eksempel på støjskærm af glas langs Ring 3 

 

Forekomst Støjskærme forefindes på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje)  

 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Støjskærme efterses og renholdes 

Detaljeret 

krav 

Støjskærme skal være rene umiddelbart efter rengøring. 

 

Rengøringsmidler og metoder vælges så der ikke forårsages skader og unødigt slid på ma-

teriel, dets refleksionsevne og overflader.  

 

 

Hyppighed 

og periode 

Der rengøres efter bestilling fra Vejdirektoratet 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R63 STØTTEMUR og SKÆRMMUR 
 

Beskrivelse 

af elementet 

En støttemur er et bygværk, som forhindrer udskridning af jord som følge af niveauforskel. 
 

En skærmmur er en fritstående skærm/væg af beton. 
 

Særligt ud-

seende 

Er typisk af pladsstøbt beton eller betonelementer. 
 

Foto - 

Eksempler 

  
Eksempel på støttemur langs M14 
 

 
Eksempel på skærmmur omkring rundkørsel på vej 119 km22,2 
 

Forekomst Støttemure forefindes på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje)  
Skærmmure findes på hovedlandeveje – ofte i forbindelse med rundkørsler. 
 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Støttemure og skærmmure efterses og renholdes 

Detaljeret 

krav 

Støttemure og skærmmure skal være rene umiddelbart efter rengøring. 
 
Rengøringsmidler og metoder vælges så der ikke forårsages skader og unødigt slid på ma-
teriel og overflader.  
 

Hyppighed 

og periode 

Der rengøres efter bestilling fra Vejdirektoratet. 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R64 OLDTIDSMINDER 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Oldtidsminder er fredede elementer som f.eks. gravhøje og stendiger af kulturhistoriske 

værdi.  

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto  

  
Stendige langs vej 104 km 5,1                    Stendige 

 

Forekomst Oldtidsminder forefindes på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje)  

 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Oldtidsminder skal efterses og renholdes 

Detaljeret 

krav 

Det aftalte areal skal renholdes. 

Oldtidsminder skal være rene umiddelbart efter renhold. 

 

Hyppighed 

og periode 

Renholdes efter bestilling fra Vejdirektoratet. 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R65  INFOTAVLER  
 

Beskrivelse 

af elementet 

Infotavler forefindes på sideanlæg og kan bl.a. indeholde kort over det geografiske 

område samt faciliteter på sideanlæg og i de nærmeste omgivelser.  

En infotavle omfatter både stander og tavle(r). 

 

Særligt ud-

seende 

 

 

Foto - 

Eksempler 

  
Eksempel på infotavle         Infotavle 

 

Forekomst Infotavler forefindes på sideanlæg og holdepladser. 

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Infotavler renholdes på for- og bagside 

Detaljeret 

krav 

Infotavler skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Snavs Begrænset 

Mindre affald Intet 

Større affald Intet 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

Rengøringsmidler og metoder vælges så der ikke forårsages skader og unødigt 

slid på materiel og overflader.  

 

Ved skader på infotavle indberettes straks. 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R66 SKILTE 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Et skilt er en foranstaltning til regulering af trafikken og vejledning af trafikanterne ved færdselstavler 

og vejvisningstavler og omfatter både stander/mast og tavle(r).  
 

Særligt ud-

seende 

Kan have mange forskellige størrelser og farver. Er runde, trekantede eller rektangulære. 

Foto - 

Eksempler 

 
Strækning på vej 125 med mange skilte 

 

Forekomst Skilte forefindes på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje)  

 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres: 

Skilte renholdes på for- og bagside 

 

Detaljeret 

krav 

Skilte rengøres med aftalte midler og i aftalt omfang 

 

Hyppighed 

og periode 

Skilte rengøres på bestilling af Vejdirektoratet 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R68 NØDTELEFONER 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Nødtelefoner er stationære konstruktioner hvorfra der kan skabes umiddelbar kontakt til beredskabs-

personale  

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler 

   
Eksempler på nødtelefoners udseende. 

 

Forekomst Nødtelefoner forefindes på Motorveje 

 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Nødtelefoner renholdes 

 

Detaljeret 

krav 

Nødtelefoner rengøres med aftalte midler og i aftalt omfang  

 

 

Hyppighed 

og periode 

Nødtelefoner rengøres på bestilling af Vejdirektoratet 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R69 TEKNIKSKABE  
 

Beskrivelse 

af elementet 

Teknikskabe dækker over flere typer af skabe, bl.a. Vejdirektoratets teknik i forbindelse 

med måling af temperatur og lysregulering og Tele Danmarks telefonskabe. 

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler 

  
Eksempler på teknikskabe langs vej 133 

 

Forekomst Teknikskabe forefindes på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje). 

 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Teknikskabe renholdes 

 

Detaljeret 

krav 

Teknikskabe rengøres med aftalte midler og i aftalt omfang 

 

 

Hyppighed 

og periode 

Teknikskabe rengøres på bestilling af Vejdirektoratet 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R70 SKILTEPORTAL  
 

Beskrivelse 

af elementet 

En skilteportal er en konstruktion beregnet til opsætning af færdselstavler over to eller flere 

kørespor. Kan have et eller to ben. 

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler 

 
Eksempel på skilteportal på M66 

 

Forekomst Skilteportaler forefindes på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje). 

 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Skilteportaler renholdes 

 

Detaljeret 

krav 

Skilteportaler rengøres med aftalte midler og i aftalt omfang 

 

 

Hyppighed 

og periode 

Skilteportaler rengøres på bestilling af Vejdirektoratet 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R71 AUTOVÆRN 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Autoværn har primært til formål at begrænse personskader ved at opfange, nedbremse el-

ler afvise køretøjer, som utilsigtet kommer uden for kørebanen.  

 

Særligt ud-

seende: 

Følgende typer autoværn er almindeligt anvendt.  

 Betonautoværn, hvor autoværnsbjælken og eventuelt de lodrette stolper er frem-
stillet af (armeret) beton. 

 Stålautoværn, hvor autoværnsbjælken og de lodrette stolper er fremstillet af stål-
profiler. 

 new jersey-autoværn, hvor den afvisende del består af beton i speciel geometrisk 
udformning i hele konstruktionens højde.  

 Træautoværn er autoværn af træ med en kerne af stål. 

 Andre typer 
 

Foto - 

Eksempler 

   
Eksemler på autoværn i stål, beton og træ 

 

Forekomst Autoværn forefindes på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje)  

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Autoværn renholdes 

 

Detaljeret 

krav 

Autoværn rengøres med aftalte midler og i aftalt omfang 

 

Hyppighed 

og periode 

Autoværn rengøres på bestilling af Vejdirektoratet 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R72  HUNDETOILET  
 

Beskrivelse af 

elementet 

Hundetoiletter omfatter specielt indrettede og afmærkede arealer til hunde og kattes toiletbe-

søg.  

 

Særligt ud-

seende: 

 

Foto - 

Eksempler 

 
Eksempel på hundetoilet 

 

Forekomst Hundetoiletter forefindes på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej) 

i forbindelse med sideanlæg og færgeoverfarter.  

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Hundetoiletter skal renholdes 

Detaljeret 

krav 

Hundetoiletter skal i hele entrepriseperioden overholde nedenstående kvalitetsniveau.: 

 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Begrænset 

Større affald Begrænset 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

Rengøringsmidler og metoder vælges, så der ikke forårsages skader og unødigt slid på 

materiel og overflader.  
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R73 MÅLERBRØND  
 

Beskrivelse 

af elementet 

En målerbrønd omfatter dæksel i jordoverfladen hvorunder der findes vandmåler og haner 

med tilgangsvand fra vandværket som ledes videre til forbruger 

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler 

 
Eksempel på målerbrønd på samkørselsplads Stavrby, Fyn 

 

Forekomst Målerbrønde forefindes på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje). 

 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Målerbrønde renholdes 

 

Detaljeret 

krav 

Målerbrønd rengøres med aftalte midler og i aftalt omfang 

 

 

Hyppighed 

og periode 

Målerbrønde rengøres på bestilling af Vejdirektoratet 

 

  



Vejdirektoratet – Samlet driftsudbud 2012 April  2012 /Revision 2 af 15. april 2013 

Løbende Vejdrift Side 242 af 436 

Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

R74  FÆRIST  
 

Beskrivelse 

af elementet 

En færist er en konstruktion i belægningsfladen som hindrer passage af kreaturer, får, 

heste og lignende. Typisk opbygget af en forsænket kasse, hvorpå der ligger rundjern i 

jordoverfladen med 10 cm imellem. Konstruktionen tillader køretøjer at passere.  

Elementet er incl bunden af risten 

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler 

 
Eksempel på færist. 

 

Forekomst Færiste forefindes på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje) typisk 

i tilknytning til sideanlæg eller ved sidevejstilslutninger. 

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Færiste skal renholdes 

Detaljeret 

krav 

Færiste skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

Kategori  Omfang 

Mindre affald Spredt 

Større affald Intet 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 

 

Gælder kun risten 

 

Bunden rengøres kun efter bestilling fra Vejdirektoratet 

 

Rengøringsmidler og metoder vælges, så der ikke forårsages skader og unødigt slid på 

materiel og overflader.  
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R75  FAUNAPASSAGER 

 

Beskrivelse 

af elementet 

Fauna- og menneskepassager er konstruktioner, der er etableret for at lede dyr og men-
nesker over eller under større trafikanlæg 
 

Særligt ud-

seende 

Runde eller firkantede ”rør”/passager under vej i dimensioner fra Ø = 0,3 m til flere me-
ter. 
Oftest udført i beton. 

 

Kan være: 
• Passager kun for dyr 
• Kombinerede passager for både dyr og mennesker 
 

Foto - 

Eksempler 

  
Eksempel på faunapassage, vandløb med banket.   Eksempel på faunapassage for frøer og andre                        
smådyr 
 

Forekomst Underførte faunapassager findes på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hoved-
landeveje).  
 

Særlige for-

hold/krav 

Beskrivelse af udformning af faunapassager: 
http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=12587&reprid=0&filid=777&iarkiv=1 
Eksempelsamling: 
http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=12587&reprid=0&filid=780&iarkiv=1 
 

 

 Udførelseskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Eftersyn og renhold af faunapassager 

Detaljeret 

krav 

Faunapassagers funktion og intention skal opfyldes.  
Det vil sige, at faunapassagen skal kunne passeres af dem, som faunapassagen skal 
fungere for og alle konstruktionsdele skal være intakte og fungere. 
 
Skader, der begrænser faunapassagens funktion indberettes til Vejdirektoratet. 
 
Små faunapassager, der ikke er passable for mennesker, efterses for konstruktionsfejl 
 

Hyppighed 

og periode 

Udføres kun på bestilling fra Vejdirektoratet. 

  

http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=12587&reprid=0&filid=777&iarkiv=1
http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=12587&reprid=0&filid=780&iarkiv=1
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R76 RÆKVÆRK OG FODHEGN  
 

Beskrivelse 

af elementet 

Konstruktion til at sikre eller lede fodgængere og cyklister, men uden egentlig autoværns-

funktion 

 

Omfatter også fodhegn langs plæner. 

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler 

 
Eksempel på historisk rækværk langs vej 714 km 5,6 

 

Forekomst Rækværk forefindes på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje). 

 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Rækværk og fodhegn renholdes 

 

Detaljeret 

krav 

Rækværk og fodhegn rengøres med aftalte midler og i aftalt omfang 

 

Hyppighed 

og periode 

Rækværk og fodhegn rengøres på bestilling af Vejdirektoratet 
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R77 LYSMAST  
 

Beskrivelse 

af elementet 

Lodret slank konstruktion anvendt til montering af relevant vejudstyr. Betegnes også ”stan-

der”, især for mindre konstruktioner. Mast, hvorpå der er placeret et belysningsarmatur 

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler 

 
Eksempel på lysmaster langs vej 133 km 3,0 

 

Forekomst Lysmaster forefindes på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje). 

 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Lysmaster renholdes 

 

Detaljeret 

krav 

Lysmaster rengøres med aftalte midler og i aftalt omfang 

 

 

Hyppighed 

og periode 

Lysmaster rengøres på bestilling af Vejdirektoratet 
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R78 PULLERT/STELE 
 

Beskrivelse 

af elementet 

 

Pullert: Trafikteknisk betegnelse for en rund, lav stolpe (højde ca.1 m og en diameter mellem 

10 – 30 cm), der benyttes som afspærring eller markering af områder, hvor der under norma-

le forhold ikke ønskes adgang for biler 

 

Stele: Anvendes til supplement ved fartdæmpning og adgangsbegrænsning og til beskyttelse 

af træer og lysstandere. Udføres som stolper i træ, granit, beton eller lignende.  

 

Særligt ud-

seende 

 

 

Foto - 

Eksempler 

  
Granitsteler på sideanlæg      og pullerter på vej 506 km 8,3 

 

Forekomst Forekommer på alle veje. 

 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Steler og pullerter renholdes 

 

Detaljeret 

krav 

Steler og pullerter rengøres med aftalte midler og i aftalt omfang 

 

Hyppighed 

og periode 

Steler og pullerter rengøres på bestilling af Vejdirektoratet 
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R79 CYKELSTATIV 
 

Beskrivelse 

af elementet 

 

Et stativ til at parkere cykler i eller ved  

Særligt ud-

seende 

 

Kan have meget forskelligt udseende og størrelse 

Foto - 

Eksempler 

  
Eksempel på cykelstativ langs vej 714 km 15,5 

 

Forekomst Forekommer på fortrinsvis på hovedlandeveje. 

 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Cykelstativ renholdes 

 

Detaljeret 

krav 

Cykelstativ rengøres med aftalte midler og i aftalt omfang 

 

 

Hyppighed 

og periode 

Cykelstativ rengøres på bestilling af Vejdirektoratet 
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8. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR INDENDØRS 

RENHOLD AF TOILETTER OG 

TØMNINGSFACILITETER 

8.1 ALMENT 

Denne Særlige Arbejdsbeskrivelse omfatter: 

 indendørs renhold af toiletter m.m. samt  

 renhold og tømning af tømningsfaciliteter på sideanlæg. 
 

Entreprisen omfatter toiletbygninger som fremgår af BILAG-LVD-DRI-4.  

 

Deres placering langs statsvejene fremgår af oversigtskort, der kan ses her: 

http://www.trafikken.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=9634 

 

Oversigt over toiletbygningers inventar fremgår af SAB-Appendix – elementnumrene  

200 – 299, som kan ses i BILAG_LVD_DRI-11. 

Der kan forekomme mangler/fejl i oversigten, hvorfor det forudsættes, at entreprenøren i f.m. tilbudsafgi-

velsen har gjort sig bekendt med forholdene på stedet. 

 

Slamtanke forefindes på alle hovedlandevejstoiletter, størrelsen varierer mellem 6 og 12 m3 

 

Arbejdet omfatter indendørs: 

 Renhold af gulve inkl. fodpaneler, dørtrin, riste, udendørstrappe, gulvafløb. 
 Renhold af sanitet inkl. toiletskåle, udslagskummer for campingvogne og busser, håndvaske, 

urinaler, håndtørrer, sæbedispenser, pusleborde, affaldsbeholdere, kanylebokse, m.v. 

 Renhold af indvendige vægge inkl. vægbeklædning, skillerum, samt indvendige og udvendige 
døre, vinduer og væglamper. 

 Renhold af lofter inkl. loftlamper, loftsbeklædninger, bjælker, rør og ovenlysvinduer, mm.  

 Tømning af affaldsspande og kanylebokse. 

 Fjernelse af indendørs graffiti, som kan fjernes ved almindelig rengøring. 
 

Arbejdet omfatter ligeledes drift af toiletbygninger i form af: 

 Eftersyn for funktion af el-installationer – også væglamper udendørs. 
 Eftersyn for funktion og tæthed af vvs-installationer. 

 Levering og installation af forbrugsmaterialer. 

 Afkalkning af vandhaner, kontrol af vandtryk og lukketid på selvlukkende vandhaner etc. 

 Aflæsning af el- og vandmålere 

 Efterse om evt. pumper er i drift (ikke eftersyn og vedligehold) 

 Kontrollere funktion af døre – skal kunne åbnes af handicappede og lukke ved dørpumpe. 
 

Arbejdet omfatter udendørs: 

 Renhold af tømningsfaciliteter til campingvogne 

 Renhold af tømningsfaciliteter til busser 

 Tømning af slamtanke inkl. renhold af tømningsstedet. 
 

http://www.trafikken.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=9634
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8.1.1 Bygherrens ydelser 

Hvor vand og elektricitet forefindes på toiletter/sideanlæg, kan dette anvendes af entreprenøren. 

 

Alle slamtanke er forsynet med føler og sender, der varsler ”tid til tømning” af slamtanken.  

Systemet sender SMS til en given telefon hos entreprenøren, når tankene er 90 % fulde, og igen når de 

er 100 % fulde. Ligeledes kan tømningsgrad overvåges online via login på webside. 

 

8.1.2 Entreprenørens ydelser 

Entreprenøren skal levere alle rengøringsmidler og forbrugsmaterialer i forbindelse med toiletternes ren-

hold og drift. 

 

Til brug for Vejdirektoratet skal entreprenøren opgøre omfanget af forbrugte materialer. Endvidere skal 

entreprenøren – iht. gældende regler – opgøre omfanget af evt. arbejdsskader etc. jf. SAB-SOS pkt. 9.4. 

 

Ud over selve renholdsopgaven skal entreprenøren til Vejdirektoratet rapportere om alle eventuelle ska-

der og hærværk på bygninger og udstyr, som er omfattet af entreprisen.  

 

Affald skal håndteres i henhold til den pågældende kommunes affaldsregulativ. 

 

Slam fra tømningsfaciliteter skal afleveres på godkendt deponi.  

 

Entreprenøren skal opgøre affaldsmængder, opgjort på kategorier samt bortskaffelsessteder. Opgørel-

serne skal danne baggrund for Vejdirektoratets årlige miljøredegørelse.  

 

8.2 MATERIALER 

De benyttede rengøringsmidler og forbrugsmaterialer skal være biologisk nedbrydelige og af en sådan 

beskaffenhed, at de ikke er skadelige. 

 

Forbrugsmaterialer til toiletters drift omfatter toiletpapir, papirservietter, sæbe, poser, el-pærer, lysstofrør, 

sikringer m.v.  

 

Duftbeholdere må IKKE bruges. 

Ved udskiftning af el-pærer skal anvendes godkendte pærer.
7
 

Ved udskiftning af el-pærer skal anvendes A-pærer med "Go'Energimærket" eller tilsvarende A-pærer, 

der ville kunne op-nå Go'Energimærket". 

 

Forbrugsmaterialer til toiletters drift skal have en kvalitet tilsvarende: 

 Toiletpapir, som BI-RO MIDI og allergivenligt. 

 Cremesæbe, allergivenlig og parfumefri. 

 Papirservietter som lotus standard nr. EO2075-G 

 Madameposer som SEKO 

 Indsatser til Waterless Urinaler eller tilsvarende. 

 Indsatser til kanylebokse. 

 Plastikposer til affaldskurve 

 Membran i urinal 
 

7
. Gennemstreget tekst er ændret iht. Rettelsesblad nr. DRI- 3. Ny tekst er i blå/gråtone 
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8.3 UDFØRELSE 

Toiletrenhold skal udføres så det i elementbeskrivelsen angivne kvalitetsniveau opnås.  

 

Rengøring af toiletter omfatter fjernelse af: 

 Affald og løst snavs 

 Støv 

 Pletter (tørre og våde) 

 Fladesnavs (tørt og vådt) 
 

Entreprenøren skal gennemføre arbejdet på en sådan måde, at gener overfor brugerne minimeres. Hvor 

der findes flere toiletrum, er det tilladt at afspærre enkelte dele af toilettet eller enkelte toiletrum under 

rengøringen 

 

I forbindelse med rengøringsarbejderne skal der anvendes metoder, hjælpemidler og rengøringsmidler, 

der ikke forårsager skader og unødigt slid på gulve, vægge, lofter og sanitet. 

Entreprenøren skal sikre, at forbrugsmaterialer altid er til stede i nødvendigt omfang og i funktionsdygtig 

tilstand og at installationer fungerer korrekt – eksempelvis: vandhaner ikke sprøjter, håndblæsere virker, 

døre kan lukke korrekt mm. 

 

I forbindelse med gennemførelse af renhold skal entreprenøren gennemgå alle el- og vvs-installationer 

for funktion og tæthed. Ved eventuelle skader eller manglende funktion fortages akut afhjælpning, hvoref-

ter skaden indrapporteres via JobManager indenfor max 2 dage efter at skaden er konstateret.  

 

Udbedring af skader må kun udføres af personer med autorisation hertil. 

Entreprenøren skal efter hver rengøring af toiletbygninger anføre dato og tidspunkt for færdiggørelse af 

rengøring samt operatørens initialer på de hertil opsatte tavler.  

GPS-log er dokumentation for den kørte rengøringsrute. 

 

Så snart rengøringsarbejdet er færdigudført må der ikke findes snavs eller affald. Det skal fremstå rent og 

uden løbere.  

 

8.4 ELEMENTBESKRIVELSER – TOILETRENHOLD 

Skemaet nedenfor viser de elementer (fra R80 - R102), som er en del af toiletrenhold og renhold af tøm-

ningsfaciliteter. 

 

Toiletbygning - indvendigt renhold og vedligeholdelse R80 

Tømningsfaciliteter til toiletter i bus R100 

Tømningsfaciliteter til toiletter i campingvogn R101 

Tømning af slamtanke ved toiletter og tømningspladser R102 

 

Elementbeskrivelserne kan ses i BILAG-LVD-DRI-7.4 herunder 
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R80 TOILETBYGNING – indvendig renhold og vedligeholdelse 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Toiletbygninger er konstruktioner af træ, glasfiber mursten eller metal indeholdende 
toiletter og evt., pusleborde, bade og andre faciliteter, der kan være fordelt på flere 
publikumsrum samt teknikum.  
 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler 

     
 

   
Eksempler på toiletters indretning 
 

Forekomst Toiletbygninger forefindes på sideanlæg 
 

Særlige for-

hold/krav 

Renhold af toiletter omfatter: 
 

- Gulve inkl. fodpaneler, dørtrin, riste, udendørstrappe, gulvafløb. 
 

- Sanitet inkl. toiletskåle, håndvaske, urinaler inkl rist, håndtørrere, sæbedi-
spensere, affaldsbeholdere og ladyposer mm. 

 
- Vægge inkl. væglamper, vægbeklædning, skillevægge, døre, håndtag og vin-

duer. 
 
-  Lofter inkl. loftlamper, loftsbeklædninger, bjælker, rør og ovenlysvinduer mm.  

 
- Inventar, alt invendigt udstyr som ikke er nævnt herover 

 
-  Levering og udskiftning af alle forbrugsstoffer såsom toiletpapir, papirhånd-

klæder, ladyposer, sæbe, el-pærer, batterier til berøringsfri armaturer, siffoner 
og olie til vandfrie urinaler mv   

 
- Spuling af ledninger fra sanitetselement til første brønd/tank i terræn.  

 
- Bygningsgennemgang jf tjekliste. Bygningens funktioner gennemgås og even-

tuelle fejl/mangler udbedres straks hvis muligt, alternativt indberettes mhp 
snarlig udbedring.  
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 Tilstandskrav 
Hvad skal der 

gøres 

Toiletbygninger skal ren- og vedligeholdes indvendigt 

Detaljeret 

krav 

 

 

Toiletbygningernes indvendige inventar samt vægge, lofter, gulve, døre og vinduer 
rengøres og vedligeholdes som beskrevet nedenfor.  Bygningerne skal i hele entrepri-
seperioden overholde nedenstående kvalitetsniveau: 
 

Kategori  Omfang 

Løst snavs  Begrænset 

Fast snavs  Begrænset 

Mindre affald  

- Naturligt mindre affald  Begrænset 

- Øvrigt mindre affald Op til 5 styk tælbart pr rum/bås 

Større affald Intet 

Stort affald  Intet 

Problemaffald  Intet 

Forbrugsstoffer Aldrig tom 

Bygningsgennemgang Fuld funktion eller indberettet 

Lugt Ikke generende 

 
Rengøringsmidler og metoder vælges så der ikke forårsages skader og unødigt slid på 
materiel og overflader. 
 
Løst snavs omfatter partikler, der er mindre end affaldspartikler såsom pløre, 
vandansamlinger, aske, sand, hår, insekter, krummer, støv, spindelvæv og lignende. 
 
Fast snavs omfatter snavs, der ikke umiddelbart lader sig fjerne ved almindelig rengø-
ring såsom sæbe- og kalkrester og anløbninger, tjære, nikotin, rust, olie, graffiti og lig-
nende.  
Graffiti, som ikke kan fjernes ved almindelig rengøring, er hærværk (= regningsarbej-
de) 
 
Naturligt mindre affald er sand, grus, blade ( løv) o.l. 
Øvrigt mindre affald er cigaretskod, kapsler, cigaretpapir, ispapir, toiletpapir, håndklæ-
depapir o.l. 
 
Bygningskontrol er del af den løbende ren- og vedligeholdelse.  
 
Vejrforhold har betydning for renholdskvaliteten af især ”løst snavs”, som i nogle tilfæl-
de kan fraviges. Se SOS for eventuelle dispensationer. 
 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal der 

gøres: 

Toiletbygninger skal renholdes både ind- og udvendig. 

Detaljeret 

krav 

Toiletbygningernes indvendige inventar samt vægge, lofter, gulve, døre og vinduer 
rengøres og vedligeholdes som beskrevet nedenfor. 
 
Vægge, lamper og spejle: 
Aftørrede vægge og pudsede spejle skal fremstå uden striber. 

 
 

Skillevæggene skal være rene og uden løbere. 
 
Lofter: 
Lofter, bjælker og rør aftørres med fugtig klud. 
Ovenlysvinduer vaskes og pudses og skal fremstå klare og uden striber efter rengø-
ring. 
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 Loftslampers kupler vaskes og tørres såfremt de er nedtagelige. Ellers rengøres de 
med en fugtig klud. 
 
Vinduer og ovenlysvinduer: 
Vinduer vaskes og pudses og væglampers kupler vaskes, i det omfang de er nedtage-
lige. Ellers rengøres lamperne ved aftørring med fugtig klud. 
 
Gulve: 
Gulve og fodpaneler vaskes med universal-rengøringsmiddel og Gulvafløb/riste ren-
ses, så de kan trække. 
Linoliumsgulve behandles her ud over med polish efter gulvproducentens forskrifter. 
Der må ikke ligge vandpytter på gulvet efter vask. 
 
Døre og håndtag: 
Døre og håndtag rengøres og skal efterlades blanke/uden løbere.  
 
Inventar/udstyr: 
Rengøring af sæbedispensere, pusleborde, håndtørrere, affaldsbeholdere og ladypose 
mv omfatter både tømning, rengøring af beholder/stativ samt levering og opsætning af 
ny pose. 

 

 
Skraberisten skal gøres ren, så hullerne fremstår rene. 

  

 
Toiletsanitet inkl. sæde rengøres for snavs og kalk. Blanke dele må ikke være stribede 
efter rengøring. 
 

Rengøringen udføres med Cero Detergent eller lignende samt almindelig blødbørste 
og papir for at holde porcelænet/stålet rent for urin. 
Membran i urinal udskiftes. Plastdetaljerne rengøres og aflejringer på disse fjernes, da 
det ellers kan forringe funktionen.  
Afløb skylles igennem i min. 2 minutter med vandslange. 
 
Udvendigt: 
Vægge, vindskærme, mur, tag, vinduer, ovenlysvinduer og døre fejes/vaskes ned for 
alger mv. Tagrender og nedløbsrør renses for blade, grene mv. 
 
Rengøring  og –metoder vælges, så der ikke foretages skader og unødigt slid på mate-
riel, udstyr og overflader. 
 

Kategori  Omfang 

Løst snavs  Intet 

Fast snavs  Intet 

Mindre affald  

- Naturligt mindre affald  Intet 

- Øvrigt mindre affald Intet 

Større affald Intet 

Stort affald  Intet 

Problemaffald  Intet 

Forbrugsstoffer Fyldt op 

Lugt Neutralt eller af rengøring 

 
 

Hyppighed og 

periode 

Udføres kun på bestilling af Vejdirektoratet og som supplement til tilstandskravet. 
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R100 TØMNINGSFACILITET til toiletter i bus  
 

Beskrivelse 

af elementet 

Tømningsfacilitet til toiletter i busser omfatter belægningsfeltet og rist til tømning af toi-

letter.  

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elementet 

er markeret 

med blåt 

  
Eksempel på Tømningsfacilitet 

 

Forekomst Det findes på enkelte sideanlæg  

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Renhold omfatter belægningsfeltet og rist til tømning af toiletter 

Detaljeret 

krav 

Tømningsfaciliteterne skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsni-

veau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori  Omfang 

Løst snavs Begrænset 

Fast snavs Begrænset 

Mindre affald Begrænset 

Større affald Intet 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 
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R101 TØMNINGSFACILITET til toiletter i campingvogn 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Tømningsfacilitet til campingvogn omfatter belægningsfeltet og rist til tømning af toiletter i 

campingvogne. 

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

   

Eksempel på tømningsfacilitet til campingvogne 

 

Forekomst Det findes på enkelte sideanlæg 
 

 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 Tilstandskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Tømningsfaciliteterne skal renholdes 

Detaljeret 

krav 

Tømningsfaciliteterne skal i hele entrepriseperioden overholde følgende kvalitetsniveau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori  Omfang 

Løst snavs Begrænset 

Fast snavs Begrænset 

Mindre affald Begrænset 

Større affald Intet 

Stort affald Intet 

Problemaffald Intet 
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R102 TØMNING AF SLAMTANKE ved toiletter og tømningsplad-
ser 
 

Beskrivelse 

af elementet 

 

Tømning af slamtanke ved toiletter og tømningspladser. 

 

Særligt ud-

seende 

Alle slamtanke, der skal tømmes, er udstyret med sms-sender, der adviserer om at 

tanken er ved at være fuld.  

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elementet 

er markeret 

med blåt 

 

Forekomst Findes på sideanlæg med toiletter og tømningsfaciliteter 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Slamtanke tømmes 100 % 

Detaljeret 

krav 

Efter tømning af slamtanke skal der spules rent omkring tømningsstedet.
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9. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR 

UKRUDTSBEKÆMPELSE 

9.1 ALMENT 

Denne arbejdsbeskrivelse omfatter ukrudtsbekæmpelse på befæstet areal 

 

9.1.1 Målsætningen  

Målsætningen for ukrudtsbekæmpelse langs statsvejene og deres omgivelser er: 

 

 at belagte arealer skal friholdes for ukrudt i et omfang så belægningens værdi, funktion og sik-
kerhed bevares og levetiden ikke forringes 

 

 at ukrudt ikke i væsentlig grad generer fodgængeres fremkommelighed 
 

 at ukrudt ikke forringer muligheden for at opretholde det fastsatte niveau for renholdelse og ikke 
i væsentlig grad forhindrer udførelsen af renholdelsen 

 

 at ukrudt ikke må forhindre eller sinke afledning af overfladevand 
 

 at ukrudt ikke må danne grundlag for samling af sne. 
 

9.1.2 Faktorer af betydning for ukrudtsbekæmpelse 

Behovet for at bekæmpe ukrudt på befæstede arealer afhænger af en række faktorer fra design og an-

lægsteknik til hvilken drift, der har været på arealet de seneste år. 

 

Her skelnes der ikke mellem vejkategorier og kun i mindre grad efter hvor belægningerne er placeret, idet 

ukrudtsbekæmpelse med henblik på bevarelse af belægningens værdi og sikring af fremkommelighed ik-

ke er forskellig for de enkelte vejkategorier. 

 

Et væsentligt element i den pesticidfri belægningsdrift er kontinuiteten i udførelsen af behandlinger idet få 

enkeltstående behandlinger af de fleste metoder ikke kan lede til det ønskede kvalitetsniveau. Dette skal 

ses i modsætning til andre pleje og vedligeholdelsesopgaver, hvor et kvalitetsniveau relativt enkelt kan 

genskabes 

 

Ved ukrudt på befæstet areal forstås al vegetation. 

 

Elementbeskrivelserne er opbygget så de indeholder: 

 En definition af elementet og beskrivelse af, hvor det kan forekomme. 

 En beskrivelse af hvor de væsentligste ukrudtsproblemer opstår på elementet. 

 Angivelse af hvilket niveau for ukrudtsbekæmpelse elementet skal opfylde. 
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9.2 KVALITETSKRAV 

Ukrudtsbekæmpelse på befæstede arealer udføres på tilstandskrav for følgende elementer: 

 På Kørebane - belægninger med fuger U01 

 Midterrabat på øvrige veje U03b 

 Fortov U05 

 Heller U08 

 Skillerabat U09 

 Rundkørsel U10 

 Langs Kantsten U11 

 Overkørsler U12 

 Sidevejstilslutning U13 

 P-plads U15 

 Opholdsareal på sideanlæg U24 
 

Ukrudtsbekæmpelse gennemføres på udførelseskrav for følgende elementer: 

 Befæstet Nødspor U02 
 Midterrabat på motorveje og motortrafikveje U03a 

 Cykelsti  U04 
 Cykelsti/fortov U06 

 Spærreflade U14 

 Holdepladser U16 

 Nødrabat U17 

 Befæstet yderrabat langs autoværn U18 

 Befæstet yderrabat U19 

 Langs spunsvæg og støttemur U20 

 Skråningsbeklædning ved broer U21 

 Vandrender U22 
 

Der må efter udførelse af ukrudtsbekæmpelse ikke forekomme snavs på belægningsflader eller andre 

steder i et omfang så det udløser udførelse af renhold i henhold til denne entreprise. 

 

Der foretages ukrudtsbekæmpelse af hensyn til elementets synlighed, trafiksikkerheden, elementets leve-

tid, dets renholdelse og afvanding samt hensynet til vejæstetikken. 

 

9.2.1 Ukrudtsniveau: 

Der accepteres op til 2 % ukrudt (normalniveau) uanset belægningstype (fliser, betonsten, natursten) og 

de enkelte elementers størrelse.  

Ukrudtsmængden måles som dets dækningsgrad ved en retvinklet projektion på belægningsfladen. Mos 

og firling (Sagina sp.) betragtes ikke som ukrudt, såfremt det kun findes i fugen og ikke er højere end be-

lægningens overflade, og medregnes derfor ikke i de tilladelige 2 % dækningsgrad. 

 

Kantsten:  

Der accepteres ukrudt i op til 2 % af fugerne.  

 

Løse belægninger:  

Der accepteres op til 5 % ukrudt (minimumsniveau) på løse belægninger af grus eller perlesten, når area-

lerne henligger som belægningsarealer.  
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Løse belægninger kan være opbygget så, der kan ske en dybere bekæmpelse af ukrudt og re-

profilering af overfladen uden at overfladens tekstur og struktur forringes. 

 

Detaljeret beskrivelse af måling af ukrudtsniveau kan findes i hæftet ”Ukrudtsbekæmpelse på 

veje”, Skov & Landskab, nov. 2005.  

Hæftet kan ses her: http://curis.ku.dk/portal-life/files/20543933/vejdrift_haefte_net.pdf  

 

9.3 MATERIALER 

Anvendelse af sprøjtemidler og kemikalier må kun finde sted efter skriftlig tilladelse fra Vejdirektoratet og 

skal dokumenteres i en rapport med detaljeret angivelse af middel, forbrug og sted. Vejdirektoratets tilla-

delse forudsætter, at entreprenøren har undersøgt mulige alternativer og at disse er fundet uhensigts-

mæssige ud fra en samlet vurdering omfattende miljø og økonomi. 

 

Når pesticider tillades anvendt, skal entreprenøren dokumentere, at hans medarbejdere har fået den lov-

pligtige uddannelse. 

 

9.4 UDFØRELSE 

På befæstet areal: 

Entreprenøren skal afhængigt af forholdene påregne at benytte manuelle eller maskinelle metoder til be-

kæmpelsen. 

 

Entreprenøren kan vælge mellem de pesticidfri metoder, der er tilgængelige på markedet.  

Entreprenøren skal påse, at de anvendte metoder ikke medfører skadelige påvirkninger på belægnings-

overflader, afstribninger, afmærkninger og omgivelserne i øvrigt, herunder antændelser og skader på 

planter fra termisk og/eller mekanisk bekæmpelsesudstyr. 

 

Der foretages ukrudtsbekæmpelse på hvert element i henhold til elementbeskrivelser. 

 

 

 

http://curis.ku.dk/portal-life/files/20543933/vejdrift_haefte_net.pdf
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9.5 ELEMENTBESKRIVELSER 

Skemaet nedenfor viser de elementer (fra U01 – U22), som er en del af det befæstede vejareal. Det er 

desuden angivet med kryds, hvilke materialer elementernes overflade kan være opbygget af. 

 

 

Element 

 

U
d
e
n
 f

u
g

e
r 

M
e
d
 f

u
g
e
r 

L
ø

s
 b

e
læ

g
n

in
g

 

På Kørebane - belægninger med fuger U01  x x 

Befæstet Nødspor U02 x   

Midterrabat på motorveje og motortrafikveje U03a x x  

Midterrabat på øvrige veje U03b x x x 

Cykelsti  U04 x x x 

Fortov U05 x x  

Kombisti U06    

Heller U08 x x x 

Skillerabat U09 x x  

Rundkørsel U10  x x 

Langs Kantsten U11  x  

Overkørsler U12 x x  

Sidevejstilslutning U13 x x  

Spærreflade U14 x x  

P-plads U15 x x x 

Holdepladser U16 x x x 

Nødrabat U17 x   

Befæstet yderrabat langs autoværn U18 x x  

Befæstet yderrabat U19 x x  

Langs spunsvæg og støttemur U20 x x  

Skråningsbeklædning ved broer U21  x  

Vandrender U22  x  

Opholdsareal på sideanlæg U24  x x 

 

Uden fuger  omfatter tætte faste belægninger af asfalt eller beton. 

Med fuger  omfatter belægninger af belægningssten, fliser, chaussésten, brosten eller græsarme-

ring. 

Løs belægning omfatter grus, jord eller perlesten. 

 

Elementbeskrivelserne kan ses i BILAG-LVD-DRI-7.5 herunder. 
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U01 PÅ KØREBANE - belægning med fuger 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Kørebanen med belægning med fuger - er den del af vejen som er befæstet med belæg-

ningssten, brosten, chaussésten o. lign.  

 

Særligt ud-

seende 

Befæstede kørebaner kan have overflader af beton, belægningssten eller bro-

sten/chausséssten. 
 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elementet 

er markeret 

med blåt 

 

   
Betonsten på gade i Gram, vej 325, km 19,8                                                                               

Kørebane 

 

 

   
Brosten på forsætning ved Gislev vej 704, km 17,5                                              Brostenr 

 

Forekomst Kørebaner befæstet med belægninger med fuger forekommer på alle typer veje – motor-

veje, motortrafikveje og hovedlandeveje. 
 
 

Særlige for-

hold/krav 

Der foretages ikke ukrudtsbekæmpelse på kørebaner befæstet med asfalt. 

 

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Ukrudtet skal bekæmpes mekanisk eller termisk 

Detaljeret 

krav 

Normalniveau (max 2%) for ukrudtsbekæmpelse skal overholdes på faste belægninger, 
minimumniveauet (max 5%) skal overholdes på løse belægninger.  
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U02   BEFÆSTET NØDSPOR  
 

Beskrivelse 

af elementet 

Nødspor er placeret direkte ved kørebanen til henstillen af nedbrudte motorkøretøjer og 

anvendelse for udrykningskøretøjer. Nødspor er anlagt, når vejens primære funktion er at 

betjene fjerntrafik. 

 

Særligt ud-

seende 

Befæstede nødspor kan have overflader af asfalt eller beton.
 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elementet 

er markeret 

med blåt 

 

        
M66, km 14,5                  Nødspor 

 

Forekomst Befæstede nødspor forekommer på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlan-

deveje) inkl. ramper.
  

 

Særlige for-

hold/krav 

På nødsporsarealer skal ukrudtsbekæmpelse forhindre at eventuel græsrabat vokser ind 

over belægningen samt, at der etableres ukrudt i revner og sprækker  

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Ukrudtet skal bekæmpes mekanisk eller termisk 

Detaljeret 

krav 

Dækningsgrad på befæstede arealer (max 2%) for ukrudtsbekæmpelse skal være over-

holdt 14 dage efter udført ukrudtsbekæmpelse. 

 

Hyppighed 

og periode 

Udføres på bestilling fra Vejdirektoratet 
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U03M MIDTERRABAT på motorveje og motortrafikveje 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Midterrabatten er et færdselsfrit areal som adskiller to kørebaner, der ligger i fælles tracé 

og har modsatrettede trafikstrømme. 

Gennemkørselsåbninger på motorveje er omfattet af dette element 

 

En midterrabat strækker sig fra vejkryds til vejkryds. Hvis den er kortere, er det en lang 

helle og tilhører U08 

 

Særligt ud-

seende 

Befæstede midterrabatter kan have overflader af asfalt, beton, belægningssten og bro-

sten/chaussésten. 
 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elementet 

er markeret 

med blåt 

   
Befæstet midterrabat på M30 km 39,2 

 

Forekomst Befæstede midterrabatter forekommer på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Ho-

vedlandeveje).
 
 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 Udførelseskrav  
Hvad skal 

der gøres 

Ukrudtet skal bekæmpes mekanisk eller termisk 

Detaljeret 

krav 

Dækningsgrad (max 2%) for ukrudtsbekæmpelse skal være overholdt 14 dage efter udført 

ukrudtsbekæmpelse. 

 

Hyppighed 

og periode 

Udføres på bestilling fra Vejdirektoratet 
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U03L  MIDTERRABAT på øvrige veje 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Midterrabatten er et færdselsfrit areal som adskiller to kørebaner, der ligger i fælles tracé 

og har modsatrettede trafikstrømme. 

 

En midterrabat strækker sig fra vejkryds til vejkryds. Hvis den er kortere, er det en lang 

helle og tilhører U08 

 

Særligt ud-

seende 

Befæstede midterrabatter kan have overflader af asfalt, beton, belægningssten og bro-

sten/chaussésten. 
 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elementet 

er markeret 

med blåt 

 

   
Ringkøbing, vej 404, km 0,7,           Chausséstensbelagt midterrabat 

  
Grenå, vej 415 km 57,8             Asfalteret midterrabat 

 

Forekomst Befæstede midterrabatter forekommer på alle Hovedlandeveje.
 
 

Særlige for-

hold/krav 

 
 

 

 Tilstandskrav  
Hvad skal 

der gøres 

Ukrudtet skal bekæmpes mekanisk eller termisk 

Detaljeret 

krav 

Normalniveau (max 2%) for ukrudtsbekæmpelse skal overholdes.  
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U04   CYKELSTI 
 

Beskrivelse 

af elementet 

En cykelsti er en sti langs vej eller i eget tracé beregnet for cykeltrafik og adskilt fra even-
tuel kørebane og fortov ved rabat, kantsten eller hvid afstribning og cykelsymbol. 
 

Særligt ud-

seende 

Cykelstier kan have overflader af asfalt, beton, belægningssten eller løs belægning (grus). 
 

  

Foto - 

Eksempler, 

hvor elementet 

er markeret 

med blåt 

 

  
Asfalterede cykelstier på Fyn, Vej 714 km 3,5                Cykelsti 
 

  
Cykelstier i Esbjerg vej 327, km O,927                       Cykelsti 

 

  
Cykelsti i eget tracé langs vej 141 km 11,7                                                                                             

Forekomst Forekommer på langs vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje) 
 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 Udførelseskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Ukrudtet skal bekæmpes mekanisk eller termisk 

Detaljeret 

krav 

Dækningsgrad (max 2%) for ukrudtsbekæmpelse skal være overholdt 14 dage efter udført 
ukrudtsbekæmpelse. 
 

Hyppighed 

og periode 

Udføres på bestilling fra Vejdirektoratet 
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U05   FORTOV 
 

Beskrivelse 

af elementet 

 

Fortovet er den del af en vej som er bestemt for fodgængere og er adskilt fra kørebane og 

eventuel cykelsti. 

 

Såfremt der står busskur i tilknytning til fortov skal gulvet her i renholdes på samme måde 

som det tilstødende fortov. 

 

Særligt ud-

seende 

Fortov kan have overflader af asfalt, beton, belægningssten eller løs belægning (grus). 
 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elementet 

er markeret 

med blåt 

 

  
Fortov i Esbjerg vej 327, km O,927           Fortov         Fortov 

 

Forekomst Forekommer på langs vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje) 

 

Særlige for-

hold/krav 

I byer og bymæssige bebyggelser har Vejdirektoratet i henhold til Vejlovens § 5, stk. 1, på-

lagt ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, at rydde fortov og sti ud for 

ejendommene for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti samt renholde 

fortov og sti i overensstemmelse med kap. 7 i Lov om vintervedligeholdelse og renholdel-

se af veje.
  

 

Dette betyder, at Vejdirektoratet har samme forpligtelse for de fortov, hvortil ingen ejen-

dom har fri adgang  - dvs havelåge eller udkørsel. 

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Ukrudtet skal bekæmpes mekanisk eller termisk 

Detaljeret 

krav 

Normalniveau (max 2%) for ukrudtsbekæmpelse skal overholdes på faste belægninger, 
minimumniveauet (max 5%) skal overholdes på løse belægninger.  
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U06   KOMBISTI 
 

Beskrivelse 

af elementet 

 

En kombisti er en sti langs vej eller i eget tracé, hvor der er fælles sammenhængende be-

lægning for både fodgængere og cykeltrafik. Belægningen er bemalet for at adskille cykli-

ster og gående. Fællesstien er adskilt fra eventuel kørebane ved rabat eller kantsten. 

 

Særligt ud-

seende 

Kombisti kan have overflader af asfalt, beton, belægningssten eller løs belægning (grus). 
 

  

Foto - 

Eksempler, 

hvor elementet 

er markeret 

med blåt 

 

   
Kombisti i Ollerup på Fyn, vej 714, km 7-8          Kombisti         Kombisti 

 

Forekomst Forekommer på langs vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje) 

 

Særlige for-

hold/krav 

I byer og bymæssige bebyggelser har Vejdirektoratet i henhold til Vejlovens § 5, stk. 1, på-

lagt ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, at rydde fortov og sti ud for 

ejendommene for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti samt renholde 

fortov og sti i overensstemmelse med kap. 7 i Lov om vintervedligeholdelse og renholdel-

se af veje.
 
 

 

 

 Udførelseskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Ukrudtet skal bekæmpes mekanisk eller termisk 

Detaljeret 

krav 

Dækningsgrad (max 2%) for ukrudtsbekæmpelse skal være overholdt 14 dage efter udført 

ukrudtsbekæmpelse. 

 

Hyppighed 

og periode 

Udføres på bestilling fra Vejdirektoratet 
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U08  HELLER 
 

Beskrivelse 

af elementet 

 

 

En helle er et hævet areal omgivet af gående og/ eller kørende trafik på alle sider og be-
stemt til at lede trafikstrømme og/eller beskytte trafikanter.  
Der anvendes normalt følgende helletyper:  
Primær- og sekundærheller anvendes til kanalisering af trafik på primær-/sekundærvej i et 
vejkryds. Delehelle adskiller kørespor for trafik i samme retning.  
Under heller hører også det forsænkede areal til passage af fodgængere. 
 
Heller er hævede flader, som er kortere end midterrabatter. En midterrabat U03 strækker 
sig fra vejkryds til vejkryds.  
 
Heller som er en del af rundkørsler behandles og plejes under dette element. (U10) 
Elementet omfatter kun fladen incl. Evt. fodgængerpassage. Kanten hører under U11 
KANTSTEN. 
 

Særligt ud-

seende 

Befæstede heller kan have overflader af asfalt, belægningssten, brosten/chaussésten og 
løs belægning.

  

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elementet 

er markeret 

med blåt 

   
Helle i Gislev Vej 704 km 18,2        Helle 

  
Heller i Tinglev, vej 318 km 19,79                          Helle 

Forekomst Befæstede heller forekommer på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlande-
veje)  
 

Særlige for-

hold/krav 

Ukrudtsbekæmpelse af heller omfatter hele hellens flade med fuger og omkring stander til 
skilte i hellen. 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Ukrudtet skal bekæmpes mekanisk eller termisk 

Detaljeret 

krav 

Normalniveau (max 2%) for ukrudtsbekæmpelse skal overholdes på faste belægninger,  
minimumniveauet (max 5%) skal overholdes på løse belægninger  
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U09  SKILLERABAT 
 

Beskrivelse 

af elementet 

En skillerabat er et færdselsfrit areal, der tjener som adskillelse mellem 2 færdselsarealer 
f.eks. kørebane og cykelsti.  
 

Særligt ud-

seende 

Befæstede skillerabatter kan have overflader af asfalt, belægningssten, bro-
sten/chaussésten og løs belægning.

  

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elementet 

er markeret 

med blåt 

  
Skillerabat langs vej 133 km 2,0   Skillerabat 

  
Skillerabat langs vej 522 km 14,4   Skillerabat 

  
Skillerabat  i Tinglev, vej 318 km 19,79                     Skillerabat 

Forekomst Befæstede skillerabatter forekommer på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikvejeog Ho-
vedlandeveje) 

 

 

Særlige for-

hold/krav 

Omfatter også skillerabat mellem autoværn fx. ved parallelramper.  

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Ukrudtet skal bekæmpes mekanisk eller termisk 
 

Detaljeret 

krav 

Normalniveau (max 2%) for ukrudtsbekæmpelse skal overholdes på faste belægninger, 
minimumniveauet (max 5%) skal overholdes på løse belægninger  
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U10 RUNDKØRSEL 
 

Beskrivelse 

af elementet 

 

 

En rundkørsel er et vejkryds, hvor et antal vejgrene (normalt tre, fire eller fem) er tilsluttet 
en ensrettet kørebane anlagt cirkulært omkring en centralt placeret midterø. Vejgrenene 
benævnes sekundærveje.  
Til rundkørslen hører et antal heller, som skal lede trafikstrømmen. Midterøen er en helle 

placeret centralt i rundkørslen hvorom trafikken cirkulerer. På vejgrenene kan der være se-

kundærheller som anvendes til at kanalisere trafikken. 

 

Til dette element hører: kørebaner, langs kantbegrænsning mod kørebaner, den befæste-

de del af midterøen, overkørselsarealer og evt. minirundkørslers overkørbare midte. Lige-

ledes omfatter elementet 50 m ud ad alle tilsluttede statsveje samt efter grænsedragnings-

aftaler på kommuneveje 

 

Særligt ud-

seende 

Befæstede rundkørsler kan have overflader af asfalt, belægningssten, bro-

sten/chaussésten og løs belægning.
  

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

   
Minirundkørsel i Ørbæk, vej 704 km 11,5 

  
Rundkørsel i Gislev, vej 704 km 19,0 

 

Forekomst Befæstede rundkørsler forekommer på Motortrafikveje og Hovedlandeveje  

 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Ukrudtet skal bekæmpes mekanisk eller termisk 

Detaljeret 

krav 

Normalniveau (max 2%) for ukrudtsbekæmpelse skal overholdes på faste belægninger. 
minimumniveauet (max 5%) skal overholdes på løse belægninger  
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U11  KANTSTEN incl tværfuger 
 

Beskrivelse 

af elementet 

 

Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser 

eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, rundkørsler, midterrabat 

og/eller heller.  

 

Elementet omfatter den langsgående kant på begge sider af kantstenene samt tværgåen-

de fuger. 

 

Omfatter også ukrudtsbekæmpelse langs: 

 asfaltvulster og svingsten  

 langs kantbjælker og kantsten på bygværker der bærer en statsvej. 

 langs kantsten ved sidevejestilslutninger 
. 

Særligt ud-

seende 

Kantsten kan have overflader af beton, granit, plastic, asfalt eller metal m.m.  

Foto - 

Eksempler, 

hvor elementet 

er markeret 

med blåt 

     
Kantstenaf fladjern og betonkantsten i  rundkørsel på vej 522 km 37,8 

 

     
Svingkantsten i vejsving  
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Foto - 

Eksempler, 

hvor elementet 

er markeret 

med blåt 

   
Betonkantsten omkring helle og granitkantsten langs cykelsti og fortov 

 

Forekomst Kantsten forekommer på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje)  

 

Særlige for-

hold/krav 

Kantsten som grænser op til ubefæstet areal (eks. græs) bekæmpes ikke i bagkant   

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Ukrudtet skal bekæmpes mekanisk eller termisk 

Detaljeret 

krav 

Normalniveau (max 2%) for ukrudtsbekæmpelse af kantsten skal overholdes. 
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U12  OVERKØRSLER  
 

Beskrivelse 

af elementet 

 

En overkørsel er;  

-  lokalvejs tilslutning til en trafikvej eller en anden lokalvej etableret som et hævet ni-

veau med afvigende belægning i forlængelse af den vigtigere vejs rabat og/eller for-

tov, eller som gennemgående fortov og/eller cykelsti på den vigtigere vej.  

 

- en adgang til en vej eller sti fra en vej, sti. 
 

Særligt ud-

seende 

Kan have overflader af beton, belægningssten eller løs belægning (grus). 
 

  

Foto - 

Eksempler, 

hvor elementet 

er markeret 

med blåt 

 
Overskørsler langs vej 341 km 1,3 

 

 
 

Forekomst Forekommer på Hovedlandeveje 

 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres: 

Ukrudtet skal bekæmpes mekanisk eller termisk 

Detaljeret 

krav 

Normalniveau (max 2%) for ukrudtsbekæmpelse skal overholdes på faste belægninger, 
minimumniveauet (max 5%) skal overholdes på løse belægninger.  
 

ok  
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U13  SIDEVEJSTILSLUTNING 
 

Beskrivelse 

af elementet 

En sidevejstilslutning er en adgang til én vej eller sti fra en vej eller sti.
.
 

 

Særligt ud-

seende 

Befæstede sidevejstilslutninger kan have overflader af belægningssten, bro-

sten/chaussésten eller løs belægning
  

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

  
Sidevejstilslutninger i landsby på vej 426 km 33,8 

   
Sidevejstilslutning på vej 426 km 5,2 

 

Forekomst Befæstede sidevejstilslutninger forekommer på Hovedlandeveje  

 

Særlige for-

hold/krav 

Er excl evt. heller på sidevejen (Heller registreres under U09 Heller) 

 
 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Ukrudtet skal bekæmpes mekanisk eller termisk 

 

Detaljeret 

krav 

Normalniveau (max 2%) for ukrudtsbekæmpelse af sidevejstilslutninger skal overholdes, 
minimumniveauet (max 5%) skal overholdes på løse belægninger. 
 

UDGÅR  
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U14 SPÆRREFLADE 
 

Beskrivelse 

af elementet 

En spærreflade er et skraveret eller helt hvidmalet areal på kørebanen, på hvilket der ikke 

må køres, standses eller parkeres.  

 

Gælder KUN afvandingselementer i spærrefladen. 

 

Særligt ud-

seende 

Spærreflader kan have overflader af asfalt, belægningssten, brosten/chaussésten.
 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

 

   
Spærreflade på ring 3 km 41,8                        Afvandingselementet i spærreflade 

 

Forekomst Spærreflader forekommer på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje)  

Særlige for-

hold/krav 

Omfatter nedløbsriste og dybde-render til afledning af overfladevand. 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Ukrudtet skal bekæmpes mekanisk eller termisk 

 

Detaljeret 

krav 

Dækningsgrad (max 0%) for ukrudtsbekæmpelse skal være overholdt 3 dage efter udført 

ukrudtsbekæmpelse. 

 

Hyppighed 

og periode 

Udføres på bestilling fra Vejdirektoratet. 

 

OK  
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U15  P- PLADS  
 

Beskrivelse 

af elementet 

 

En parkeringsplads er et særligt afmærket område forbeholdt parkering.  

 

Særligt ud-

seende 

Befæstede p-pladser kan have overflader af belægningssten, brosten/chaussésten og løs 

belægning 
 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elementet 

er markeret 

med blåt 

  
P-pladser langs kørebane i Ørbæk, hldv 704 

 

 

    
P-plads på vej 133, km 27,4                P-plads 

 

Forekomst Befæstede p-pladser kan forekomme på Motortrafikveje og Hovedlandeveje. 

På Motorveje forekommer befæstede P-pladser på sideanlæg og samkørselspladser. 

 

Særlige for-

hold/krav 

Til parkeringspladser medregnes offentlige parkeringspladser der etableres til brug for 

henstilling af køretøjer. 

 

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Ukrudtet skal bekæmpes mekanisk eller termisk 

Detaljeret 

krav 

Normalniveau (max 2%) for ukrudtsbekæmpelse skal overholdes på faste belægninger.  

Minimumniveau (max 5%) for ukrudtsbekæmpelse skal overholdes på løse belægninger. 
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U16 HOLDEPLADS  
 

Beskrivelse 

af elementet 

En holdeplads er en buslomme eller vigeplads beregnet til brug for de mindre standsninger 

og ophold som busser, rutebiler eller passagerer foretager for at optage og afsætte passa-

gerer.  

 

Særligt ud-

seende 

Befæstede holdepladser kan have overflader af belægningssten, brosten/chaussésten og 

løs belægning 
 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

 

  
Busholdepladser Hldv 206, km10,2 Busholdeplads Busholde-

plads 

 

Forekomst Befæstede holdepladser forekommer på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Ho-

vedlandeveje)  

 

 

 Udførelseskrav 
Hvad skal 

der gøres: 

Ukrudtet skal bekæmpes mekanisk eller termisk 

 

Detaljeret 

krav 

Dækningsgrad på befæstede arealer (max 2%) for ukrudtsbekæmpelse skal være over-

holdt 14 dage efter udført ukrudtsbekæmpelse. 

 

Hyppighed 

og periode 

Udføres på bestilling fra Vejdirektoratet 
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U17 NØDRABAT 
 

Beskrivelse 

af elementet 

En nødrabat er et belagt/forstærket del af midterrabat, beliggende umiddelbart op til køre-

banen.  

 

Særligt ud-

seende 

Nødrabatter kan have overflader af asfalt, belægningssten, brosten/chausséssten og løs 

belægning 
 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

  
Nødrabat på motorvej 66  Nødrabat 

 

Forekomst Nødrabatter forekommer på Motorveje og Motortrafikveje 
 

 

Særlige for-

hold/krav 

Herunder hører også kantbanen
 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Ukrudtet skal bekæmpes mekanisk eller termisk 

Detaljeret 

krav 

Dækningsgrad på befæstede arealer (max 2%) for ukrudtsbekæmpelse skal være over-

holdt 14 dage efter udført ukrudtsbekæmpelse. 

 

Hyppighed 

og periode 

Udføres på bestilling fra Vejdirektoratet 

  



Vejdirektoratet – Samlet driftsudbud 2012 April  2012 /Revision 2 af 15. april 2013 

Løbende Vejdrift Side 279 af 436 

Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 
Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

U18 BEFÆSTET YDERRABAT LANGS AUTOVÆRN 
 

Beskrivelse 

af elementet 

 

Yderrabat er det belagte færdselsfrie areal uden for yderste færdselsareal. Her langs 

med autoværn, der kan stå langs kanten af arealet eller midt i arealet. Yderste færdsels-

areal kan være kørebane, cykelsti eller fortov.  

 

Særligt ud-

seende 

Befæstet yderrabat kan have overflader af belægningssten, brosten/chaussésten og løs 

belægning 
 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

  
Befæstet yderrabat langs autoværn på Ring 3, km 37.0 

 

Forekomst Forekommer på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje). På motor-

vej især mellem kørebane og støjskærm. 
 

 

Særlige for-

hold/krav 

Herunder hører også kantbanen
 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Der udføres termisk eller mekanisk ukrudtsbekæmpelse på befæstet yderrabat langs au-

toværn 

Detaljeret 

krav 

Dækningsgrad (max 2%) for ukrudtsbekæmpelse skal være overholdt 14 dage efter ud-

ført ukrudtsbekæmpelse.  

 

Hyppighed 

og periode 

Udføres på bestilling fra Vejdirektoratet 
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U19 BEFÆSTET YDERRABAT 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Det belagte færdselsfrie areal uden for yderste færdselsareal uden autoværn eller lodrette 
vægge, såsom støttemure, støjmure o. lign. Yderste færdselsareal kan være kørebane, 
cykelsti eller fortov.  
 

Særligt ud-

seende 

Befæstet yderrabat kan have overflader af belægningssten, brosten/chaussésten og løs 
belægning

 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

 

  
Befæstet yderrabat langs ring 3, km 43,4 
 

  
Befæstet yderrabat langs vej 119 km 17,8 
 

Forekomst Forekommer på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje). 
 

 

Særlige for-

hold/krav 

Omfatter også dybde-render til afledning af overfladevand.  
Det omfatter fra kant af befæstet kørebane/nødspor til skråningsfod  
Ukrudtsbekæmpelse af befæstet yderrabat udføres uanset om statsvejen er overført eller 
underført. 
 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Der udføres termisk eller mekanisk ukrudtsbekæmpelse på befæstet yderrabat. 

Detaljeret 

krav 

Dækningsgrad (max 2%) for ukrudtsbekæmpelse skal være overholdt 14 dage efter udført 
ukrudtsbekæmpelse. 
  

Hyppighed 

og periode 

Udføres på bestilling fra Vejdirektoratet 
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U20 LANGS SPUNSVÆG OG STØTTEMUR 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Belagte arealer langs spunsvæg og andre lodrette vægge med forsætninger. 

Særligt ud-

seende 

Kan være belagt med belægningssten eller løs belægning. 
 

 

Foto - 

Eksempel  

 

  
Spunsvæg langs vej 14 km 40,6.        Langs spuns-

væg 

 

Forekomst Forekommer på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje). 
 

 

Særlige for-

hold/krav 

Omfatter befæstet areal mellem færdselsareal og spunsvæg, støttemure og lignende.  

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Ukrudtet skal bekæmpes mekanisk eller termisk 

 

Detaljeret 

krav 

Dækningsgrad (max 2%) for ukrudtsbekæmpelse skal være overholdt 14 dage efter udført 

ukrudtsbekæmpelse. 

 

Hyppighed 

og periode 

Udføres på bestilling fra Vejdirektoratet 
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U21 SKRÅNINGSBEKLÆDNING VED BROER  
 

Beskrivelse 

af elementet 

Befæstede arealer på skråninger under broer  
 

 

Særligt ud-

seende 

Kan være belagt med beton, belægningssten eller granit 
 
 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

  
Skråningsbeklædning ved bro på vej 119 km 17,8                           Skråningsbeklædning 

 

Forekomst Forekommer på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej). 

 

Særlige for-

hold/krav 

Langt størstedelen af skråningsbeklædninger og dybdelinier er beliggende bag autoværn, 

og der står de fleste steder brosøjler i eller umiddelbart ved dybdelinierne 

 

Ukrudtsbekæmpelse af skråningsbeklædninger udføres uanset om statsvejen er overført 

eller underført 

 

 

 Udførelseskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Ukrudtet skal bekæmpes mekanisk eller termisk 

Detaljeret 

krav 

Normalniveau (max 2%) for ukrudtsbekæmpelse skal overholdes på faste belægninger og 

være overholdt 14 dage efter udført ukrudtsbekæmpelse.. 

 

Hyppighed 

og periode 

Udføres kun på bestilling fra Vejdirektoratet 
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U22  VANDRENDER 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Dybderende i belægning i beton/granitsten der bruges til at aflede vand fra færdselsarea-
let til grøft eller brønd 
 

Særligt ud-

seende: 

Kan være udført i beton, belægningssten eller granit. 
 

 

Foto 

  
Vandrende i Ollerup, vej 714 km 7,5 

  
Vandrende på vej 704 km 13,4 

   
Vandrender langs vej 429 km 16,1 

 

Forekomst Forekommer på alle vejtyper (Motorveje, Motortrafikveje og Hovedlandeveje). 
 

 

Særlige for-

hold/krav 

Vandafledning skal kunne ske uhindret. 
. 

 

 Udførelseskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Ukrudtet skal bekæmpes mekanisk eller termisk 

 

Detaljeret 

krav 

Normalniveau (max 2%) for ukrudtsbekæmpelse af vandrender skal overholdes og være 
overholdt 14 dage efter udført ukrudtsbekæmpelse. 
.  
 

Hyppighed 

og periode 

Udføres kun på bestilling fra Vejdirektoratet 
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U24  OPHOLDSAREAL PÅ SIDEANLÆG 

 
Beskrivelse 

af elementet  

Befæstet areal under, mellem og omkring borde-bænke, på legepladser, trapper og stier. 

 

Særligt ud-

seende 

Kan være udført i asfalt, beton, belægningssten, granit eller løs belægning.  
 

 

Foto 

  
Eksempel på opholdsareal på sideanlæg. 

 

Forekomst Forekommer på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej). 
 

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Ukrudtet skal bekæmpes mekanisk eller termisk 

Detaljeret 

krav 

Normalniveau (max 2%) for ukrudtsbekæmpelse skal overholdes på faste belægninger,  

Minimumniveauet (max 5%) skal overholdes på løse belægninger.
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10 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR 

BEKÆMPELSE AF LANDSKABSUKRUDT 

10.1 ALMENT 

Landskabsukrudt omfatter bekæmpelse af: 

 

 Flyvehavre (Avena fatua)  

 Kæmpe bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) 
 

I ubefæstede arealer. 

 

Bekæmpelse af bjørneklo udføres i hht. BEK nr. 862 af 10/09/2009, Bekendtgørelse om bekæmpelse af 

kæmpebjørneklo, som findes her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127156  

 

Bekæmpelse af flyvehavre udføres i hht. BEK nr. 864 af 10/09/2009, Bekendtgørelse om flyvehavre, som 

findes her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127159   

 

10.2 KVALITETSKRAV 

På strækninger, hvor det på udbudstidspunktet er kendt, at kæmpe bjørneklo forekommer, skal den be-

kæmpes så tilstanden INGEN opnås indenfor entrepriseperioden. Planterne må på intet tidspunkt udvikle 

blomst. 

 

Flyvehavre SKAL indsamles og destrueres, så snart dens tilstedeværelse er bekendt. 

 

10.3 MATERIALER 

Entreprenøren kan vælge mellem de pesticidfri metoder, der er tilgængelige på markedet.  

Entreprenøren skal påse, at de anvendte metoder ikke medfører skadelige påvirkninger på belægnings-

overflader, afstribninger, afmærkninger og omgivelserne i øvrigt, herunder antændelser og skader på 

planter fra termisk og/eller mekanisk bekæmpelsesudstyr. 

 

Anvendelse af sprøjtemidler og kemikalier må kun finde sted efter skriftlig tilladelse fra Vejdirektoratet og 

skal dokumenteres i en rapport med detaljeret angivelse af middel, forbrug og sted. Vejdirektoratets tilla-

delse forudsætter, at entreprenøren har undersøgt mulige alternativer og at disse er fundet uhensigts-

mæssige ud fra en samlet vurdering omfattende miljø og økonomi. 

 

Når pesticider (glyphosat) tillades anvendt (til bekæmpelse af landskabsukrudt), skal entreprenøren do-

kumentere, at hans medarbejdere har fået den lovpligtige uddannelse. 

 

10.4 UDFØRELSE 

10.4.1 Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo 

Kæmpe bjørneklo skal bekæmpes så: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127156
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127159
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 der ikke forekommer planter med blomsterstand 

 der ikke forekommer planter med plantedele > 10 cm efter 15/7 

 områder med kæmpe bjørneklo reduceres. 
 

Kæmpe bjørneklo skal bekæmpes i forsommeren, inden den har sat blomst. 

Støv- og lugtgener skal undgås 

 

Entreprenøren skal som en del af sin bekæmpelse af landskabsukrudt registrere ukrudtets voksesteder og 

udstrækning. Lokalisering af kæmpe bjørneklo skal dokumenteres med GPS-koordinater, så visning på 

GIS-kort er mulig. Entreprenøren skal til stadighed vedligeholde denne registrering, herunder supplere 

den med evt. nye områder. 

 

10.4.1.1 Manuel bekæmpelse af kæmpe bjørneklo 

Manuel bekæmpelse sker for enkelte planter ved rodstikning, således at plantens vækstpunkt ødelæg-

ges. 

Ved større samlinger af kæmpe bjørneklo kan bekæmpelse ske ved nedhugning. Knopper og blomster-

stande skal altid indsamles og bortskaffes. Arbejdet skal udføres under iagttagelse af arbejdsmiljølovens 

regler om beskyttelse ved særlig påklædning. 

 

14 dage efter denne behandling kontrolleres arealet for indsamling af evt. ikke fjernede knopper og blom-

sterstande. 

 

10.4.1.2 Kemisk bekæmpelse af kæmpe bjørneklo 

Kemisk bekæmpelse af kæmpe bjørneklo anvendes kun såfremt andre metoder ikke vurderes hensigts-

mæssige. 

 

Bekæmpelse med sprøjtemidler skal gennemføres nøje efter Vejdirektoratets anvisninger. 

 

Sprøjtningen skal begrænses mest muligt ved, at det kun er plantens overjordiske plantedele på de berør-

te arealer som tilsprøjtes. 

 

Arbejdet skal udføres under iagttagelse af arbejdsmiljølovens regler om beskyttelse ved særlig påklæd-

ning. 

 

10.4.2 Bekæmpelse af flyvehavre 

Flyvehavre bekæmpes ved bortlugning. Bortluget flyvehavre skal straks brændes, og anvendte redskaber 

og sække skal renses. 

Bekæmpelse af flyvehave sker som regningsarbejde. 

  



Vejdirektoratet – Samlet driftsudbud 2012 April  2012 /Revision 2 af 15. april 2013 

Løbende Vejdrift Side 287 af 436 

Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

10.4.3 Bekæmpelse af øvrigt landskabsukrudt: 

Øvrigt landskabsukrudt omfatter: 

 Canadisk gyldenris (Solidago canadensis) 
 Sildig gyldenris (Solidago gigantea) 
 Japansk pileurt (Fallopia japonica) 

 Kæmpe-pileurt (Fallopia sachalinensis) 

 Rød hestehov (Petasites hybridus) 
 

Landskabsukrudt skal bekæmpes så omfanget reduceres år for år. 

Hvis pesticider anvendes, skal entreprenøren dokumentere, at hans medarbejdere har fået den lovpligtige 

uddannelse. 

 

Inden arbejdets igangsætning aftales med Vejdirektoratet hvilken metode, der skal anvendes og hvilke 

steder, bekæmpelsen skal foregå. Tidspunkter for udførelsen aftales ligeledes med Vejdirektoratet. 

 

For hvert arbejde besluttes, om bekæmpelse skal udføres ved mekanisk, termisk, kemisk eller manuel 

metoder. Herefter iværksætter entreprenøren bekæmpelse på egen foranledning 

 

Støv- og lugtgener skal undgås. 

 

Entreprenøren skal som en del af sin bekæmpelse af landskabsukrudt registrere ukrudtets voksesteder og 

udstrækning. Entreprenøren skal til stadighed vedligeholde denne registrering, herunder supplere den 

med evt. nye områder. 

 

I samarbejde med Vejdirektoratet udarbejdes der årligt på basis af entreprenørens registrering en plan for 

bekæmpelse af landskabsukrudt. 

 

For bekæmpelse af landskabsukrudt kan generelt henvises til Skov- og naturstyrelsens hjemmeside 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/invasivearter/Arter/Plantearter/Landskabsukrudt_uva.htm    

hvor pesticidfri bekæmpelse er beskrevet. 

 

 

10.5 ELEMENTBESKRIVELSER 

Skemaet nedenfor viser elementer for landskabsukrudt 

 

Bekæmpelse af landskabsukrudt  U90 

 

Elementbeskrivelsen kan ses i BILAG-LVD-DRI-7.5 herunder 

 

  

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/invasivearter/Arter/Plantearter/Landskabsukrudt_uva.htm
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U90  BEKÆMPELSE AF LANDSKABSUKRUDT PÅ KENDTE 
STRÆKNINGER 

 

Beskrivelse 

af elementet 

Omfatter plantearterne: 

Flyvehavre (Avena fatua)  

Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) 

Canadisk gyldenris (Solidago canadensis) 

Sildig gyldenris (Solidago gigantea) 

Japansk pileurt (Fallopia japonica) 

Kæmpe-pileurt (Fallopia sachalinensis) 

Rød hestehov (Petasites hybridus) 

 

Særligt ud-

seende 

Bjørneklo er en op til 2 m høj skærmplante 

 

Foto - 

Eksempel 

   

Bjørneklo               Flyvehavre 

 

  

 Gyldenris    Japansk Pileurt 

  

 

 

  



Vejdirektoratet – Samlet driftsudbud 2012 April  2012 /Revision 2 af 15. april 2013 

Løbende Vejdrift Side 289 af 436 

Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

 

  

   
Kæmpe pileurt   Rød hestehov 

 

Forekomst Forekommer langs alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og Hovedlandevej) 

Bjørneklo forekommer fortrinsvis i moser, enge og strandenge, i skove, rekreative områder og andre 

udyrkede områder. 

 

Særlige for-

hold/krav 

Bekæmpelse  af bjørneklo udføres i hht. BEK nr 862 af 10/09/2009, Bekendtgørelse om bekæmpelse 

af kæmpebjørneklo, som findes her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127156  

 

Bekæmpelse udføres af flyvehavre i hht. BEK nr 864 af 10/09/2009, Bekendtgørelse om flyvehavre, 

som findes her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127159   

 

Øvrige plantearter bekæmpes i hht. Naturstyrelsens forskrifter. 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Ukrudtet skal bekæmpes mekanisk, termisk eller kemisk 

 

Detaljeret 

krav 

Specifik bekæmpelsesmetode aftales ved bestilling 

 

Hyppighed 

og periode 

 

Udføres på bestilling fra Vejdirektoratet 

 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127156
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127159
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11 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR  

RABATTER, GRØFTER OG REGNVANDSBASSINER 

11.1 ALMENT 

Denne Særlig Arbejdsbeskrivelse er supplerende arbejdsbeskrivelse til ”Drift af afvanding - AAB, decem-

ber 2010”. 

Kan findes her: http://www.vejsektoren.dk/imageblob/image.asp?objno=651110. 
23

 

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=Drift+af+afvanding&docId=vd-udbud-driftafv-aab-full 

 

Reparationsarbejder skal udføres i henhold til vejregel VEJKONSTRUKTIONER, Afvandingskonstruktio-

ner, Vejdirektoratet 2009.  

Kan findes her: http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-20101203132042945-

full&q=Afvandingskonstruktioner. 

 

11.1.1 Strategiske mål 

Det er bygherres strategiske mål for afvanding af veje, at der ikke opstår vandansamlinger på kørebaner 

og cykelstier, der er til fare for trafikken, samt at vejens konstruktion bevares. 

 

For drift og vedligehold af afvandingselementer er det Vejdirektoratets mål at sikre: 

 at afvandingselementerne trafiksikkerhedsmæssigt er i forsvarlig stand 

 at det enkelte element på en hurtig og effektiv måde medvirker til at lede vand væk fra færd-
selsarealer 

 at vejkapitalen bevares 

 at det samlede afvandingsanlægs funktion lever op til de krav, der stilles af miljømyndigheden, 
herunder at sikre, at recipientmæssige krav tilgodeses. 

 

Vejdirektoratets strategiske mål er alene et udtryk for Vejdirektoratets ønsker til driften af vejafvandingen 

og kan ikke tolkes som mål, der nødvendigvis skal opfyldes af entreprenøren 

 

Strategien for afvandingselementerne er delt i to dele:   

 renholdelse  

 reparation  
For begge gælder, at der forekommer både akutte og planlagte aktiviteter 

 

Formålet med strategien er, at så mange aktiviteter som muligt kan foregå som planlagte aktiviteter. 

 

11.1.2 Omfang 

Arbejdet omfatter følgende: 

Rabatter: 

 Reprofilering af rabatter, trug og ubefæstede heller. 

 Kanttilfyldning langs kørebanekanter for udbedring af trafikfarlige kanter og huller. 

 Rabatprofilering – inkl.. Reparation af slaghuller i rabatter herunder skylleskade. 
 
23

. Gennemstreget link er ændret. Nyt link er i blå/gråtone
 

 

http://www.vejsektoren.dk/imageblob/image.asp?objno=651110
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=Drift+af+afvanding&docId=vd-udbud-driftafv-aab-full
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-20101203132042945-full&q=Afvandingskonstruktioner
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-20101203132042945-full&q=Afvandingskonstruktioner
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Grøfter: 

 Reprofilering og oprensning af grøfter. 

 Oprensning af ind- og udløb på rør og stenkister. 

 Rydning af uønsket bevoksning i grøfteprofilet. 

 Retablering af grøfter efter skylleskader/skråningsbrud. 
 

Regnvandsbassiner: 

 Oprensning af regnvandsbassiner og lignende. 

 Oprensning af ind- og udløb 

 Rydning af uønsket bevoksning i regnvandsbassin-profilet 

 Retablering af bassinkanter efter skylleskader/skråningsbrud 
 

Arbejdet skal udføres så medskyl af materiale til nedenfor liggende vandløbssystemer undgås (eller be-

grænses til et absolut minimum). Der kan stilles krav om at etablere foranstaltninger til at imødegå oven-

nævnte problemstilling. Fyld m.m., der er skyllet ned i vandløb/afløbsanlæg, skal omgående oprenses og 

fjernes. 

 

11.1.3 Bygherrens ydelser 

Vejdirektoratet vil i starten af hvert kalenderår orientere entreprenøren om årets planlagte arbejder. 

 

11.1.4 Entreprenørens ydelser 

Alle materialer, der fremkommer ved grøfteoprensning og rabatafhøvling mm., herunder fygesand, vejma-

terialer samt affald og lignende, skal entreprenøren bortskaffe. Afhøvlet jord kan efter forudgående aftale 

med Vejdirektoratet deponeres på en af Vejdirektoratets anviste pladser. 

 

Entreprenøren skal opgøre mængder af oprenset materiale samt metode for anvendelse og/eller depone-

ring.  

 

Entreprenøren skal efter arbejdets færdiggørelse tilbagelevere de af Vejdirektoratet udleverede lister og 

tegninger med påførte oplysninger om fundne og udførte ændringer. 

 

11.2 KVALITETSKRAV 

Grøfter, rabatter og regnvandsbassiner vedligeholdes på udførelseskrav i henhold til elementbeskri-

velserne. 

 

Entreprenøren har pligt til løbende at sikre det angivne promillefald på yderrabatter overholdes. 

 

Grøftebunden skal have fald i længderetningen på hele den profilerede strækning. 

Ved grøfteoprensning skal entreprenøren dokumentere promillefald i grøftebund. Grøfteprofilet dokumen-

teres for hver 30 m. Profilerne skal relateres til vejens kilometrering. 

 

11.3 MATERIALER  

Til vedligehold af frontmure mv., skal der så vidt muligt anvendes materialer af samme art og type, som er 

indbygget i anlægget, med mindre andet aftales med Vejdirektoratet. 
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Særlige materialer til retablering af evt. opståede skyllerender som sive- eller vandrender skal godkendes 

af Vejdirektoratet. 

 

Muld til indbygning må ikke indeholde sten ≥ 3 cm, affald og rødder. 

Ved eftersåning af græs anvendes plænegræsblandinger der er S-mærkede ved Dansk Jordbrugs Forsk-

ning. Der anvendes en vejrabat-blanding. 

 

11.4 UDFØRELSE  

Renoveringer udføres til anlægsstandard jf. AAB for afvandingsarbejder og som anført i denne særlige 

arbejdsbeskrivelse.  

 

Fundamenterne for hel-kilometer kantpælene må ikke uden aftale med Vejdirektoratet flyttes eller beska-

diges, heller ikke ved midlertidig flytning. Såfremt disse punkter, i forbindelse med gennemførelse af et 

arbejde forventes at blive berørt, skal de sikres ved mål til kontrolpunkter, i form af markante terrængen-

stande og i øvrigt gensættes af autoriserede personer.  

 

11.4.1 Vedligehold af rabatter 

Ved vedligehold af yderrabatter forstås, at der over en samlet strækning udføres en regulering af overfla-

den, hvorved det sikres at den oprindelige funktion genetableres. Arbejdet der finder sted på rabatarealer 

langs kørebanekant udføres ved sideflytning eller tilførsel af nyt materiale. 

 

Af hensyn til trafiksikkerheden må der ikke forefindes kanter højere end +5cm eller lavere end -3 cm og 

rabatten skal være i stand til at aflede vand, så der ikke står vand på kørebanen. 

 

Kanttilfyldning kan efter aftale med Vejdirektoratet også udføres som til en tilbagefræsning. 

 

Kanttilfyldningen komprimeres. Som minimum skal man umiddelbart efter arbejdets udførelse overkøre 

arealerne med et sæt tvillingehjul uden at det giver anledning til sporkøring med en dybde på mere end 2 

cm. 

 

Efter reprofilering skal rabatten have et ensartet jævnt promillefald fra kørebanekant mod grøft/skel på 

normalt mellem 50 ‰ og 100 ‰ – hvis det tilstødende terræn tillader det. Der må ikke fremkomme en 

vandsamlende rende mellem asfaltkant og recipient ved rabatafhøvling. Rabatten skal have et jævnt fald 

mod grøft/trug. 

I længderetningen skal rabatten følge forløbet af det nærliggende befæstede areal. 

 

Overfladerne skal efter reprofilering fremtræde jævne, uden afvigelser fra det krævede profil. Dæksler, ri-

ste og røråbninger skal fremstå rengjort. 

 

Ved udbedring af skyllerender og andre jordskader på rabat og trugprofilet skal der opfyldes og afrettes, 

således at overfladerne efterfølgende fremtræder jævne. 

 

Berørte arealer skal komprimeres i en udstrækning, så de har samme bæreevne som tilstødende arealer. 

Som minimum skal man umiddelbart efter arbejdets udførelse kunne overkøre arealerne med et hjulsæt. 
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Efter udbedring af større skader udføres græssåning på berørte arealer. 

 

Kantpæle, der nedtages i forbindelse med arbejdet, skal reetableres samme dag ved arbejdstids ophør. 

Kantpælefundamenter der er blevet trykket eller fyldt, skal oprettes og renses. Kantpæle skal efter arbej-

dets udførelse stå lodrette.  

 

Brønde som er blevet fyldt på grund af udførelse af arbejdsopgaverne skal renses og afleveres rengjorte 

og oprensede inden aflevering af strækning. 

 

I det omfang det er muligt, spredes/udjævnes materialet på stedet og inden for vejskel. Hvor dette ikke er 

muligt, læsses det overskydende materiale og bortkøres efter forudgående aftale med Vejdirektoratet. 

 

Overskydende materiale kan for eksempel anvendes til: 

 opretning af rabatter med materialeunderskud 

 henlægning i arbejds- eller mellemdepot 

 henlægning i endeligt deponi.  
 

Der må ikke forefindes materiale spild på vejbane efter endt arbejde. 

 

11.4.2 Vedligehold af grøfter og regnvandsbassiner. 

Grøfter, regnvandsbassiner, sedimentationsanlæg eller okkerrensningsanlæg oprenses i et omfang angi-

vet af Vejdirektoratet og til et af Vejdirektoratets anvist bund- og skråningsprofil. 

 

Krav til længdefald fastlægges af Vejdirektoratet ved bestilling. Ved arbejdets udførelse, skal der som ho-

vedregel sikres et ensartet længdefald til udløb, på den strækning der oprenses.  

 

Oprensningen skal omfatte fjernelse af bevoksning, græs, jord mv. i grøftebund, således at vandafledning 

kan ske uden hindringer.  

 

Ind- og udløb på stenkister og rørunderføringer skal oprenses, så de ikke forsinker vandafstrømningen. I 

forbindelse med oprensning udgraves et ”sandfang” med en dybde på mellem 10 og 15 cm under rør-

bund, i såvel ind- som udløbsside - undtagen hvor grøftebunden er sikret med sten eller fliser. 

 

Retablering efter beskadigelse på lermembran under oprensning af regnvandsbassiner skal udføres efter 

Vejdirektoratets anvisning. 

 

Ved oprensning af grøfter og regnvandsbassiner anvendes det opgravede materiale efter nærmere aftale 

med Vejdirektoratet til: 

 

 udplanering på rabatareal indenfor vejskel 

 oplægning i midlertidigt depot   

 bortskaffes til godkendt deponi. 
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11.5 ELEMENTBESKRIVELSER 

 

Element  

Grøfter A11 

Regnvandsbassiner A13 

Rabatter fra asfaltkant til recipient  A15 

 

Elementbeskrivelserne kan ses i BILAG_LVD-DRI-7.6 herunder. 
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A11 GRØFTER 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Afgrænsning : 

En grøft er en åben afvandingskonstruktion til bortledning af overfladevand og grundvand. 

 

Funktion: 

Grøfter anlægges normalt på hver side af en vej ( i åbent land ) for opsamling og bortledning 

af det regnvand, der falder på vejen og løber ud over kronekanterne, samt det vand, der fra 

vejen og/eller det omkringliggende terræn, søger ned mod grøften, herunder via nedløbs-

brønde. 

 

Konstruktion : 

Grøfter er normalt udformet med trapezformet tværsnit. 

Vertikalt følger grøfte normalt vejens forløb, når vejen ligger i afgravning, eller terrænets for-

løb, når vejen ligger i påfyldning. 

Grøftebunden ligger normalt min. 50 cm under terræn og min. 30 cm under planumskant 

(yderste, laveste kant af underbundens overflade ).  

Grøfter anlægges sædvanligvis med et længdefald på min. 1 ‰.  

 

Særligt ud-

seende 

Grøftens konstruktion og udformning bestemmes sædvanligvis af dens funktion på bag-

grund af følgende parametre : 

 langs vej anlagt i afgravning eller i påfyldning 

 sideanlæg afhængig af skråninger ( sædvanligvis mindre end skråningsanlægget ) 

 konstant vandførende eller ej 

 bundbredde på  min. 35 cm 

 hel / delvis ”befæstet” bund, med sten eller fliser 

 med / uden underløb ( se elementbeskrivelse for underløb ) 

 med / uden faunapassager 
 

Foto 

   
Vej 429 km 11,6 med grøfter i begge sider 

Forekomst Grøfter forekommer sædvanligvis kun langs veje i åbent land eller langs veje uden for by-

mæssig bebyggelse, afhængig af vejens konstruktion og placering. 

 

Særlige for-

hold/krav 
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 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Grøfter efterses:  

 Fungerer de? 

 Er siderne i orden? 
Hvis grøfterne ikke fungerer eller der er fejl på siderne/bunden, da skal udbedring iværksæt-

tes. 

 

Oprensning af bevoksning og jord m.v. fra grøftebund samt evt. reprofilering af grøftebund. 

Fjernelse af bevoksning i grøftebund / på grøftesider. 

 

Alle oprenset samt evt. opgravet/afhøvlet materiale oplægges på grøfteskråninger eller ra-

bat efter anvisning, alternativ opsamles og bortskaffes efter aftale. 

 

Detaljeret 

krav 

Umiddelbart efter oprensning af grøftebund skal bunden have et ensartet længdefald til ud-

løb, og være fri for bevoksning, jord og lignende, som forhindrer vandets fri løb. 

 

Kun forudgående aftalt bevaringsværdig beplantning må stå tilbage efter oprensning. 

Fældet plantemateriale kan flises på stedet, hvis der er areal til at sprede flisen – ellers skal 

det opsamles og bortkøres. 

 

Muld til indbygning må ikke indeholde sten større end 3 cm, affald eller større rødder. 

 

Umiddelbart efter reprofilering skal grøftebund have et ret forløb mellem top- og udløbs-

punkter, herunder underløb, og grøfte-skråningers profil skal opfylde det aftalte/nuværende 

krav hertil.  

 

I forbindelse med oprensning udgraves et ”sandfang”  10-20 cm under rørbund ved såvel 

ind- som udløbsside (undtagen hvor grøftebund er sikret med sten eller fliser). 

 

Oprensning kan f.eks. ske med profilskær eller grøftehjul. 

 

Ingen arbejder må give anledning til medskyld af materiale til nedstrømsliggende afvan-

dings-/ vandløbssystemer. Fyld der er skyllet ned, skal straks opsamles og fjernes. 

 

Beplantning fjernes ved underføringer ved ind og udløb i en afstand på 2,5 meter.  

  

Hyppighed 

og periode 

Udføres efter bestilling fra Vejdirektoratet 
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A13 REGNVANDSBASSINER 
 

Beskrivelse 

af elementet: 

 

Afgrænsning : 

Et regnvandsbassin er et ”magasin” for ophold af regn- og overfladevand, for nedsivning 

og/eller videre afløb. 

 

Funktion: 

Regnvandsbassiner etableres for at tilbageholde vand mhp. nedsivning og/eller kontrolleret 

udløb til nedstrøms liggende systemer, herunder kloak, recipient m.v. 

 

Regnvandsbassiner kan virke som sandfang og kan udformes på en sådan måde, at der 

sker biologisk nedbrydning af stoffer i vandet.   

 

Konstruktion : 

Regnvandsbassiner anlægges sædvanligvis som kunstige ”søer”. Regnvandsbassiner 

med udløb, anlægges sædvanligvis som aflange bassiner med en længde som er min. 3-4 

gange bredden, og med ind- og udløb, placeret i hver ende af bassinet. 

Våde regnvandsbassiner har sædvanligvis en vanddybde på ca. 75 cm i tørre perioder – 

og en vanddybde på op til 2 m under regn. 

Ved ind- og udløb kan skråninger være forsynet med frontmur. Ved udløb kan der være 

etableret et egentligt udløbsbygværk. 

 

Regnvandsbassiner kan være anlagt med okkerrensning og det kan være anlagt med 

bundmembran. 

 

Et regnvandsbassin kan være anlagt som en grøft langs et vejanlæg eller som et selv-

stændigt anlæg. Der kan være etableret selvstændigt sandfang og olieudskiller før regn-

vandsbassinet. 

 

Særligt ud-

seende: 

Et regnvandsbassins konstruktion og udformning bestemmes sædvanligvis af dens funkti-

on på baggrund af følgende parametre : 

 konstant vådt eller ej 

 selvstændigt anlæg / del af anlæg fx grøft 

 med / uden afløb 

 med / uden nedsivning ( uden / med membran ) 

 med /uden sandfang / olieudskiller 

 med uden okkerrensning 

 med / uden frontmure ved ind- og udløb 

 med / uden udløbsbygværk 

 med / uden bevoksning 
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Foto 

 
Eksempel på regnvandsbassin.  

 

Forekomst Regnvandsbassiner placeres lokalt / decentralt efter behov – i forhold til det øvrige afvan-

dingssystems udformning og kapacitet. 

 

I denne sammenhæng omfatter regnvandsbassin ikke bassiner anlagt som betonbygvær-

ker o. lign. 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Oprensning af bassin. Helt eller delvist. 

 

Reparation af bassin, indløb eller udløbsbygværk og brønddele kan forekomme. 

Detaljeret 

krav 

Umiddelbart efter oprensning af bassin skal bassiner være fri for uønsket sedimentation, 

affald og bevoksning. 

 

Muld til indbygning må ikke indeholde sten større end 3 cm, affald eller større rødder. 

 

Ved arbejdets udførelse registreres og indmeldes evt. uregelmæssigheder, med beskri-

velse af art og omfang af uregelmæssigheden samt forslag til udbedring.  

 

Hyppighed 

og periode 

Udføres efter bestilling fra Vejdirektoratet 
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A15 RABATTER fra asfaltkant til recipient  
 

Beskrivelse 

af elementet 

 

 

Afgrænsning : 
En rabat er et færdselsfrit areal i færdigvejsoverfladen mellem kronekanterne, der tjener 
som adskillelse mellem – eller begrænsning af – færdselsarealer. 
 
Omfatter: 

 Yderrabat, er rabatten uden for yderste færdselsareal.  

 Skillerabat, er en rabat der adskiller to færdselsarealer.  

 Rabat langs befæstet yderrabat under broer uanset om statsvej er overført eller 
underført. 

 Midterrabat, er rabat der adskiller to færdselsarealer med modsat rettede køreret-
ninger. 

 
Funktion: 
Rabatten giver sidestøtte til kørebanens befæstelse, den leder overfladevand væk fra ve-
jen og den fungerer som ”sikkerhedszone” mellem vejen/kørebanen og de tilstødende om-
givelser.  
 
Herudover er det endvidere i rabatten div. vejudstyr placeres, herunder tavler/skilte, kant-
pæle, autoværn, belysning, nødtelefoner m.v. 
Om vinteren giver rabatter endvidere mulighed for oplæg af sne. 
 
Omfatter også rabat langs befæstet yderrabat under broer uanset om statsvej er overført 
eller underført. 
 
Konstruktion : 
Rabatter opbygges sædvanligvis af grus og jord, og der sås sædvanligvis græs på rabat-
ter. 
Rabatter anlægges med fald væk fra kørebanen, som reglen med et fald på ca. 50-100 ‰. 
 

Særligt ud-

seende 

Rabattens konstruktion og udformning bestemmes sædvanligvis af dens funktion på bag-
grund af følgende parametre : 

 vejens kurver og tværfald 

 vejanlæg i afgravning eller påfyldning 

 vejanlæg på bro / i tunnel, eller andet bygværk 

 tilstødende omgivelser, som fx bebyggelse, skov, mark, vådområde m.v. 

 med / uden græs 

 med / uden trug / grøft 

 med / uden vandrende  ( befæstet rende for vandafledning på langs af vejen ) 
 

Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Eksempel på rabat, der opfylder kravene til jævnhed. 
 

Forekomst Rabatter forekommer langs alle vejtyper. 
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 Udførselskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Rabattens profil i forhold til asfaltkant vedligeholdes løbene så den fungerer efter hensigten. 

 

Rabatprofilering udføres fortrinsvis først på året når vejrliget tillader det efter vinteren og 

sidst på året inden vinteren. 

Detaljeret 

krav 

 

Rabatten skal have et ensartet og jævnt fald uden vandsamlende lunker væk fra kørebanen. 

Faldet skal som hovedregel være mindst 50 ‰ – 100 ‰, hvor rabattens beskaffenhed tilla-

der det. 

 
 

Rabatten skal fremstå uden skader og overfladen skal være jævn og fast.  

 

Ved rabatprofilering forstås der over en samlet strækning udføres en regulering af overfla-

den, hvorved det sikres at den oprindelige funktion genetableres. 

 

Overflader skal efter reprofilering fremtræde jævne, og må på intet tidspunkt foranledige 

stående vand på kørebanen.  Berørte arealer skal komprimeres i forbindelse med reprofile-

ring i en udstrækning, så den har sammen bæreevne som de tilstødende arealer. 

 

 

Hyppighed 

og periode 

Ved kalenderårets start laver entreprenør og vejdirektoratet arbejdsplan for de løbene ar-

bejder i løbet af året til udførsel ud fra entreprenørens observeringer. 

 

Rabatafhøvling skal som hovedregel være afsluttet inden 1. juli hvis ikke andet er aftalt med 

vejdirektoratet. 

I forbindelse med for eksempel afspærring af  motorvej ved belægningsarbejder, kan rabat-

afhøvling forekomme hele året.  

 

Entreprenøren udfører løbende udbedring af små rabatskader på eget initiativ. 

 

Andet arbejde udføres efter bestilling fra Vejdirektoratet. 

 

 

 



Vejdirektoratet – Samlet driftsudbud 2012 April  2012 /Revision 2 af 15. april 2013 

Løbende Vejdrift Side 301 af 436 

Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

12 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR BRØNDE OG 

LEDNINGER 

12.1 ALMENT 

Denne Særlig Arbejdsbeskrivelse er supplerende arbejdsbeskrivelse til følgende: 

”Drift af afvanding - AAB, december 2010” 

Kan findes her: http://www.vejsektoren.dk/imageblob/image.asp?objno=651110 24 

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=Drift+af+afvanding&docId=vd-udbud-driftafv-aab-full 

 

Renoveringer af brønde og ledninger udføres til anlægsstandard jf. AAB for afvandingsarbejder - kan fin-

des her: http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-udbud-afvandingarb-aab-

full&q=Afvanding  24 

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=AAB+for+afvandingsarbejder&docId=vd-udbud-

afvandingarb-aab-full 

og som anført i denne særlige arbejdsbeskrivelse.  

 

12.1.1 Strategiske mål 

For drift og vedligehold af afvandingselementer er det Vejdirektoratets mål at sikre: 

 at afvandingselementerne trafiksikkerhedsmæssigt er i forsvarlig stand 

 at det enkelte element på en hurtig og effektiv måde medvirker til at lede vand væk fra færd-
selsarealer 

 at vejkapitalen bevares 

 at det samlede afvandingsanlægs funktion lever op til de krav, der stilles af miljømyndigheden, 
herunder at sikre, at recipientmæssige krav tilgodeses. 

 

Vejdirektoratets strategiske mål er alene et udtryk for Vejdirektoratets ønsker til driften af vejafvandingen 

og kan ikke tolkes som mål, der nødvendigvis skal opfyldes af entreprenøren. 

 

Strategien for afvandingselementerne er delt i to dele:   

 renholdelse  

 reparation.  
 

For begge gælder, at der forekommer både akutte og planlagte aktiviteter. 

Formålet med strategien er at så mange aktiviteter som muligt kan foregå som planlagte aktiviteter. 

 

12.1.2 Omfang 

Arbejdet omfatter – i henhold til specifikation på elementbeskrivelser – følgende: 

 Oprensning/sugning af brønde (rendestens-, nedløbs-, gennemløbs- og spulebrønde, sand-
fangsbrønde mv.) 

 Rensning af og rodskæring i afløbs- og drænledninger samt vedligehold af ledningerne, herun-
der stenkister og rørunderføringer 

 Tømning af olieudskillere 

 Reparation og udskiftning af defekte dæksler, brønde, riste, karme, ledninger mv.  
. 
24

. Gennemstreget link er ændret. Nyt link er i blå/gråtone
 

http://www.vejsektoren.dk/imageblob/image.asp?objno=651110
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=Drift+af+afvanding&docId=vd-udbud-driftafv-aab-full
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-udbud-afvandingarb-aab-full&q=Afvanding
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-udbud-afvandingarb-aab-full&q=Afvanding
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=AAB+for+afvandingsarbejder&docId=vd-udbud-afvandingarb-aab-full
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=AAB+for+afvandingsarbejder&docId=vd-udbud-afvandingarb-aab-full
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Opgaven omfatter brønde i befæstede og ubefæstede arealer, herunder brønde ved og under broer samt 

olieudskillere. Opgaven omfatter også brønde og nedløb indstøbt i brodæk.  

 

12.1.3 Bygherrens ydelser 

Oplysninger om Vejdirektoratets brønde og ledninger findes i databasen DanDas – og på elektroniske 

tegninger i DriftLocator.  

Begge systemer kan betjenes via Internettet. 

 

Vejdirektoratet vil i starten af hvert kalenderår orientere entreprenøren om årets planlagte arbejder. Vejdi-

rektoratet udleverer lister over ledninger at spule/suge. 

 

12.1.4 Entreprenørens ydelser 

Entreprenøren skal lokalisere de brønde, der skal renses, ud fra oplysninger på sugelister/tegninger, som 

fremgår af Vejdirektoratets datakilder/systemer.  

Adgang til brønde skal så vidt muligt ske fra vejen.  

 

Alle materialer, der fremkommer ved oprensning og spuling, herunder fygesand, vejmaterialer og lignen-

de samt affald, skal entreprenøren bortskaffe på lovlig vis. 

 

Entreprenøren skal opgøre mængder af oprenset materiale samt metode for anvendelse og/eller depone-

ring.  

 

Entreprenøren skal acceptere at anden entreprenør udfører akutte og mindre afvandingsarbejder på ve-

jene som et led i en servicefunktion på vejene 

 

12.2 KVALITETSKRAV 

Brønde, dræn, olieudskillere og ledninger vedligeholdes på udførelseskrav i henhold til elementbeskri-

velserne – BILAG-LVD-DRI-7.7 – se side 286 – 296. 

 

12.4 UDFØRELSE  

Befæstede arealer skal løbende renholdes for spild mv. i forbindelse med arbejdets udførelse. 

Efter at arbejdet er udført skal området efterlades rengjort og ryddeligt. 

 

MV-punkter og fundamenterne for hel-kilometer kantpælene må ikke uden aftale med Vejdirektoratet flyt-

tes eller beskadiges, heller ikke ved midlertidig flytning. Såfremt disse punkter, i forbindelse med gennem-

førelse af et arbejde forventes at blive berørt, skal de sikres ved mål til kontrolpunkter, i form af markante 

terrængenstande og i øvrigt gensættes af autoriserede personer.  

 

12.4.1 BRØNDE  

Brønde vedligeholdes på UDFØRELSESKRAV 
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Brønde med sandfang tømmes helt for opslæmmet materiale og fremmedlegemer. Dæksler, riste, karme 

og evt. kurve rengøres. 

 

Brønde uden sandfang tilses og efter behov rengøres bunden for fremmedlegemer ved sugning/spuling. 

Dæksler og karme rengøres. 

 

Brønde skal kunne åbnes ved brug af det nødvendige specialværktøj. Hvis det ikke er muligt at åbne 

brønde i forbindelse med oprensning, eller brønden ikke kan findes, noteres det i brøndlisten, og der kø-

res videre til næste brønd. Efter endt arbejde afleveres listen med fejl og mangler til Vejdirektoratet. 

 

Ned- og indløbsriste samt kurve m.. renholdes samtidig med tømning af brønde. 

 

Ristetyper med hængsel skal anbringes, så hængslet vender mod trafikken, således at en åbenstående 

rist vil blive lukket, hvis den påkøres. Hvis det desuden er muligt, anbringes riste på trafikarealet med rib-

berne på tværs af færdselsretningen, eller på anden måde sikret for cyklister. På motorveje anbringes ri-

ste med ribber på lang i forhold til køreretningen. 

 

Såfremt sand fra sandfang er skyllet ud i tilknyttede ledningsstrækninger gennemføres samtidig spuling af 

disse ledninger. Spuling udføres i nødvendigt omfang. Spuling af ledninger registreres i brøndlisten. 

 

Ved fejl på brønde, karme, riste og dæksler, registreres dette i brøndlisten. Trafik- eller personfarlige fejl 

skal omgående indrapporteres til Vejdirektoratet og fornøden afhjælpning udføres eller afspærring opsæt-

tes. 

 

Såfremt entreprenøren før eller under oprensningen konstaterer utætheder eller brud i brønde, skal Vejdi-

rektoratet straks underrettes. 

 

12.4.2 LEDNINGER  

Ledninger vedligeholdes på UDFØRELSESKRAV 

 

Afløbs- og drænledninger spules og rodskæres til fuldt profil eller i et omfang som anvist af Vejdirektora-

tet. Ledninger og brønde må ikke lide overlast ved udførelse af spuling og rodskæring.  

 

12.4.3 OLIEUDSKILLERE 

Olieudskillere tømmes – udførelseskrav. 
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12.5 ELEMENTBESKRIVELSER 

 

Element  

Nedløbsbrønd A01 

Brønd (ej nedløb) A02 

Olieudskillere A03 

Afløbsledninger A04 

Drænledninger A05 

Underløb og stenkister A12 

Frontmur  A16 

 

Elementbeskrivelserne kan ses i BILAG-LVD-DRI-7.7  herunder 
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A01 NEDLØBSBRØNDE 
 

Beskrivelse 

af elementet: 

 

 

Afgrænsning : 

Nedløbsbrønde er brønde med rist for nedløb af overfladevand.  

 

Funktion: 

En nedløbsbrønd fungerer som afvandingspunkt for et givet område, idet nedløbsbrønden 

leder overfladevand og evt. vand fra dræn, til det øvrige afvandingssystem, herunder led-

ninger, grøfter, bassiner m.v. 

 

Konstruktion : 

Nedløbsbrønde opbygges principielt af følgende elementer: bund, skakt, top samt karm og 

rist. Forskellige udformninger af de enkelte elementer giver brøndene deres forskellige 

funktioner. 

I nedløbsbrønde med sandfang er afløbet fra brønden placeret et stykke over brøndbun-

den, således at evt. urenheder kan opfanges, og derved ikke føres med afløbsvandet ud i 

afløbsledningen. 

Nedløbsbrønde er sædvanligvis cirkulære med dybde mindre end 4 m. 

 

Særligt ud-

seende 

Nedløbsbrønde omfatter flere typer af brønde beregnet for nedløb af overfladevand, her-

under : 

 Nedløbsbrønde i befæstede / ubefæstede arealer 

 Rendestensbrønde ( i rendesten langs kantsten eller i afvandingsrender ) 

 Snydebrønde ( også kaldet ”pibebrønde” ) 

 Sandfangsbrønde 

 Linieafvanding (aco-dræn) 

 Afløb fra asfaltvulster 

 Afløb fra broer 
 

Nedløbsbrøndes konstruktion og udformning bestemmes sædvanligvis af dens funktion på 

baggrund af følgende parametre : 

 bund, skakt og top af beton eller plast ( eller kombination heraf ) 

 rist/karm af støbejern med overflade udformet som plan, hul, kuppelformet, skrå eller 
andet – som rund eller firkantet - med nedløb fra overfladen eller med sideindløb  

 med dimension over / under ø500 mm 

 med / uden sandfang 

 med / uden kurveindsats 

 med / uden tilslutning af dræn 

 med / uden tilslutning af anden nedløbsbrønd uden sandfang, fx en snydebrønd 

 Broafløb med / uden. afløbsskåle 
 

Foto 

  
Eksempel på nedløbsbrønd                         Eksempel på linieafvanding 
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Forekomst Nedløbsbrønde forekommer på alle typer af veje. Nedløbsbrønde forekommer oftest i be-

fæstede arealer eller langs kanten af befæstede arealer (f.eks. langs kantsten eller vulst), 

afhængig af nedløbsbrøndens funktion.  

 

Nedløbsbrønde kan også forekomme i ubefæstede arealer som fx grøfter og trug, i midter-

rabatter, på broer og under broer uanset om statsvej er overført eller underført.  

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Sandfang tømmes og afløbsledninger  / tilløbsledninger spules, hvis det er nødvendigt (ty-

pisk hvis brønden er fyldt med sediment over udløb). Se endvidere A04 Afløbsledninger. 

 

Alle urenheder og overskydende materialer opsamles og bortskaffes. 

 

Reparation og udskiftning af defekt brøndgods samt ukonditionsmæssig konstruktion.  

 

Detaljeret 

krav 

Umiddelbart efter renhold skal rist / karm og kurveindsats være helt fri for urenheder, som 

forhindrer vandets fri løb og / eller brøndens funktion. 

 

Umiddelbart efter tømning af sandfang/brøndsugning, må der maksimalt være 0,5 l fast 

stof i bunden af sandfanget. Hvor brønden er tilsluttet udløbsledningen med vand-

lås/dykket udløb, efterlades sandfanget vandfyldt. 

 

Brøndsugningsarbejdet omfatter registrering og indmelding af evt. skader, behov for spu-

ling, fejl på brønde, karme, riste og lignende uregelmæssigheder. På sugelisten anføres 

brøndens beliggenhed, skadens omfang beskrives og forslag til udbedring anføres.”   

 

Umiddelbart efter spuling af afløbs- / tilløbsledninger, skal den spulede del af ledningerne 

være helt fri for urenheder, som forhindrer vandets fri løb.  

 

Hyppighed 

og periode 

Udføres efter bestilling fra Vejdirektoratet. 

Brøndrensning planlægges ved årets begyndelse i arbejdsplan med henblik på at give en-

treprenøren fleksibilitet med hensyn til planlægning af arbejdet.    
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A02 BRØNDE ( ej nedløb ) med fast dæksel 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Afgrænsning : 
En brønd er i denne sammenhæng et cylindrisk hul ( en skakt ) i et befæstet eller ubefæ-
stet areal, etableret vha. passende brøndgods mhp., at brønden skal indgå i et samlet af-
vandingssystem for bortledning af regnvand og / eller spildevand. 
 
Funktion: 
Brønde uden nedløb, fungerer som knudepunkter og/eller knækpunkter for ledninger i af-
vandingssystemet. Brønde giver samtidig adgang til ledninger for inspektion og renhold. 
 
Konstruktion : 
Brønde opbygges principielt af følgende elementer : bund, skakt, top samt karm og dæk-
sel. 
Forskellige udformninger af de enkelte elementer giver brøndene deres forskellige funktio-
ner. 
I brønde med sandfang er afløbet fra brønden placeret et stykke over brøndbunden, såle-
des at evt. urenheder kan opfanges, og derved ikke føres med afløbsvandet ud i afløbs-
ledningen. 
Brønde er sædvanligvis cirkulære med dybde mindre end 4 m. 

Låsbare dæksler kan forekomme. 

Særligt ud-

seende 

For brønde anvendes flere betegnelser, herunder : 

 Nedgangsbrønde 

 Spulebrønde 

 Teknik-/inspektionsbrønde 
 
Brøndes konstruktion og udformning bestemmes sædvanligvis af dens funktion på bag-
grund af følgende parametre : 

 bund, skakt og top af beton eller plast ( eller kombination heraf ) 

 dæksel/karm af støbejern, beton eller plast 

 med dimension over / under ø500 mm 

 bund med /uden bundløb og banketter, med/uden retningsændring 

 med / uden sandfang 

 med / uden sideindløb ( over bunden ) 
med / uden tilslutning fra nedløbsbrønd uden sandfang, fx en snydebrønd 

Foto 

 
Eksempel på brønd med fast dæksel 

Forekomst Brønde uden nedløb forekommer både i befæstede arealer og ikke befæstede arealer, på 
alle typer af veje - også i midterrabatter 
 

Særlige for-

hold/krav 

Specielt på statsveje gennem byer forefindes brønde (spildevandsbrønde), der tilhører den 
pågældende kommune, og som følgelig ikke skal vedligeholdes af Vejdirektoratet. 
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 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Sandfang tømmes og afløbsledninger/tilløbsledninger spules. 

Reparation og udskiftning af defekt brøndgods samt ukonditionsmæssig konstruktion. 

Alle urenheder og overskydende materialer opsamles og bortskaffes. 

 

Detaljeret 

krav 

Umiddelbart efter tømning af sandfang/brøndsugning, må der maksimalt være 0,5 l fast 

stof i bunden af sandfanget, og sandfanget skal stå fyldt med vand. 

 

Umiddelbart efter spuling af afløbs- / tilløbsledninger, skal den spulede del af ledningerne 

være helt fri for urenheder, som forhindrer vandets fri løb.  

 

Ved brøndsugning registreres og indmeldes evt. uregelmæssigheder, med beskrivelse af 

art og omfang af uregelmæssigheden samt forslag til udbedring. 

 

Hyppighed 

og periode 

Udføres efter bestilling fra Vejdirektoratet. 

Brøndrensning planlægges ved årets begyndelse i arbejdsplanlægning med henblik på at 

give entreprenøren fleksibilitet med hensyn til planlægning af arbejdet.    
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A03 OLIEUDSKILLERE 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Afgrænsning : 

En olieudskiller er en konstruktion hvori olie og benzin fjernes fra vand. 

 

Funktion: 

I en olieudskiller udnyttes det, at oliestoffer er lettere end vand, og derfor vil flyde ovenpå 

vand. 

Ledes olieholdigt vand gennem en olieudskiller med tilpas ( lav ) gennemstrømningsha-

stighed, vil oliestofferne udskilles fra vandet, og flyde til vandoverfladen i udskilleren, hvor-

fra det kan opsamles. 

 

For at en olieudskiller fungerer optimalt / korrekt, skal der etableres et sandfang foran olie-

udskilleren. Sandfanget gør, at vandets hastighed bremses, så tunge partikler kan synke til 

bunds. Sandfanget øger samtidig den samlede opholdstid i anlægget. 

 

Konstruktion : 

Olieudskillere består sædvanligvis af præfabrikerede enheder, som indeholder tilløb, ud-

fældningskammer, udløb og evt. lameller / filter. 

Olieudskillere kan være forsynet med flydelukke og alarm. 

Olieudskillere kan være forsynet med udluftningsrør og ”oliesugerør” for opsamling af olie 

fra udskilleren. 

 

Særligt ud-

seende 

En olieudskillers konstruktion og udformning bestemmes sædvanligvis af dens funktion på 

baggrund af følgende parametre : 

 præfabrikeret eller in-situ anlagt 

 plast eller beton 

 traditionel udskiller / lameludskiller / koalescensudskiller 

 med / uden sandfang 

 med / uden flydelukke 

 med / uden alarm 

 med / uden udluftning 

 med / uden facilitet for opsamling af olie 
 

Foto 

 

Forekomst Olieudskillere installeres hvor vand skal være fri for oliestoffer inden det ledes videre til re-

cipient eller kloak, herunder fx regnvand fra befæstede arealer. 
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 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Oprensning af olieudskilleren. 

Servicering af mekanik/teknik. 

 

Detaljeret 

krav 

Service af olieudskilleres mekanik/teknik udføres iht. leverandørens anvisninger. 

 

Umiddelbart efter oprensning af udskilleren skal den være fri for urenheder o.lign, og 

vandstanden i udskilleren skal være i korrekt højde. 

Umiddelbart efter servicering skal al mekanik / teknik være fuldt funktionsduelige. 

 

Ved inspektion registreres og indmeldes evt. uregelmæssigheder, med beskrivelse af art 

og omfang af uregelmæssigheden samt forslag til udbedring. 

Hyppighed 

og periode 

Udføres efter bestilling fra Vejdirektoratet. 

Oprensning af olieudskillere planlægges ved årets begyndelse i arbejdsplanlægning med 

henblik på at give entreprenøren fleksibilitet med hensyn til planlægning af arbejdet 
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A04 AFLØBSLEDNINGER 
 

Beskrivelse 

af elementet 

 

 

Afgrænsning : 
Lukket, tæt ledning til transport af vand ved hjælp af gravitation. 
 
Funktion: 
Afløbsledninger leder vand fra højere liggende områder til lavere liggende områder, herun-
der regnvandsbassiner, vandløb m.v. 
 
Konstruktion : 
Afløbsledninger opbygges af præfabrikerede rør, som samles vha. tætte samlinger. Afløbs-
ledninger anlægges retlinet mellem toppunkt og bundpunkt, sædvanligvis med et fald som 
sikrer, at ledningen er selvrensende. Afløbsledninger tilsluttes sædvanligvis brønde i både 
ledningens toppunkt og bundpunkt, vha. tætte samlinger. 
 

Særligt ud-

seende 

Afløbsledningers konstruktion og udformning bestemmes sædvanligvis af dens funktion på 
baggrund af følgende parametre : 

 plast, beton, ler 

 med / uden præfabrikerede muffer 

 med dimension over / under ø 300 mm 

 med / uden side-tilslutninger 
 

Foto 

 
Forekomst Afløbsledninger forekommer både i befæstede arealer og ikke befæstede arealer. 

 

Særlige for-

hold/krav 

I denne sammenhæng omfatter afløbsledninger ikke ”tryk-ledninger”. 
 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Rensning af ledning for sediment og slam samt rodskæring m.v. 
 
Alt oprenset materiale opsamles og bortskaffes. 
 

Detaljeret 

krav 

Umiddelbart efter oprensning af afløbsledninger skal ledningen være fri for urenheder og 
rødder, som forhindrer vandets fri løb. 
 
Ingen arbejder må give anledning til medskyld af materiale til nedstrømsliggende brønde / 
ledninger. Fyld der er skyllet ned, skal straks opsamles og fjernes. 
 
Hvis der ved arbejdet registreres uregelmæssigheder skal disse indmeldes med beskrivel-
se af art og omfang af uregelmæssigheden samt forslag til udbedring. 
 

Hyppighed 

og periode 

Udføres efter bestilling fra Vejdirektoratet. 
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A05 DRÆNLEDNINGER 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Afgrænsning : 

En drænledning er en ledning udført af drænrør til afvanding af vand i jord. 

 

Funktion: 

Dræn medvirker til at tørholde vejkonstruktionen ved at lede nedsivet overfladevand og 

grundvand til det lukkede afvandingssystem. 

 

Konstruktion : 

Drænledninger udføres sædvanligvis med regelmæssigt placerede perforeringer både på 

langs af røret og rundt om røret, idet lerrør ikke er perforeret men lægges med utætte sam-

linger. 

Topslidsede drænledninger har en utæt top, der fungerer som dræn, og en tæt bund. 

Drænrør lægges sædvanligvis i en drænrende og omgives med et filtermateriale af sten, 

sand eller grus. 

Drænledninger har sædvanligvis en diameter på 8 – 11 cm (men kan være op til 200 cm), 

og lægges med et længdefald på min. 3 ‰. Drænledninger tilsluttes sædvanligvis brønde i 

både ledningens toppunkt og bundpunkt. Drænledninger anlægges sædvanligvis ikke med 

større længder end 80 m. 

 

Særligt ud-

seende 

Drænledningers konstruktion og udformning bestemmes sædvanligvis af dens funktion på 

baggrund af følgende parametre : 

 plast eller ler 

 perforerede eller topslidsede 

 korrugerede eller ej 
 

Forekomst Drænledninger er en del af afvandingen af vejkonstruktionen 

 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Rensning af drænledning for slam, rødder m.v. 
 
Alt oprenset materiale opsamles og bortskaffes. 
 

Detaljeret 

krav 

Umiddelbart efter oprensning af drænledninger skal ledningen være fri for urenheder og 
rødder, som forhindrer vandets fri løb. 
 
Ingen arbejder må give anledning til medskyl af materiale til nedstrømsliggende brønde / 
ledninger. Fyld der er skyllet ned skal straks opsamles og fjernes. 
 
Ved inspektion registreres og indmeldes evt. uregelmæssigheder, med beskrivelse af art 
og omfang af uregelmæssigheden samt forslag til udbedring. 
 

Hyppighed 

og periode 

Udføres efter bestilling fra Vejdirektoratet 
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A12 UNDERLØB og stenkister 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Afgrænsning : 

Et underløb ( eller et gennemløb ) er en forbindelse under en vej for afløb af overflade-

vand.  

Underløb kan forbinde en grøft, der krydser en vej. Underløb kan også forbinde grøfter 

langs en vej, hvor der er en sidevejstilslutning eller overkørsel til en mark. 

 

Funktion: 

Overfladevand som samler sig i grøfter, som krydser vejen eller som krydses af sidevejstil-

slutninger eller lignende, kan føres under vejen via et underløb. 

 

Konstruktion : 

Underløb består sædvanligvis af enten rør eller stenkister. En stenkiste er en mindre kas-

seformet underføring med sider og overligger af kløvede / tilhuggede sten. 

Underløb er sædvanligvis placeret under vejbefæstelsen, og udgør således ikke en bæ-

rende del af vejen.  

 

Særligt ud-

seende 

Underløbets konstruktion og udformning bestemmes sædvanligvis af dens funktion på 

baggrund af følgende parametre : 

 rør eller stenkiste 

 rør af beton, plast eller andet 

 med / uden riste ved ind-/udløb 

 med / uden frontmure 
 

Foto 

  
Eksempel på underløb  

Forekomst Underløb og stenkister forekommer under eller langs alle vejtyper 

 

Særlige for-

hold/krav 
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 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Reparation / udskiftning af defekte / ukonditionsmæssige konstruktionsdele, herunder rør, 

stenkister, frontmure, riste. 

 

Alt oprenset naturligt materiale oplægges på grøfteskråninger eller rabat efter anvisning, 

alternativ opsamles og bortskaffes efter aftale. 

 

Detaljeret 

krav 

Umiddelbart efter oprensning af underløb inkl. riste skal underløbet være fri for urenheder 

bevoksning og lignende, som forhindrer vandets frie løb. 

 

Umiddelbart efter reparation / udskiftning af konstruktionsdele skal alle dele være fuldt 

funktionsduelige. 

 

Ingen arbejder må give anledning til medskyl af materiale til nedstrømsliggende afvan-

dings-/ vandløbssystemer. Fyld, der er skyllet ned, skal straks opsamles og fjernes. 

 

Ved arbejder registreres og indmeldes evt. uregelmæssigheder, med beskrivelse af art og 

omfang af uregelmæssigheden samt forslag til udbedring. 

 

Hyppighed 

og periode 

Udføres efter bestilling fra Vejdirektoratet 
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A16 FRONTMUR 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Afgrænsning : 
Skrå eller lodret mur. 
 
Funktion: 
En frontmur støtter en jordskråning og hindrer erosion. 
 
Konstruktion : 
Består af en støbt betonmur eller af granitkvadre. Findes som regel i forbindelse med un-
derløb eller stenkister. 
 

Særligt ud-

seende 

 
 

Foto 

 
Eksempel på frontmur 

Forekomst Frontmure forekommer langs alle vejtyper 
 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Fjernelse af bevoksning på og umiddelbart foran frontmur. 
 
Reparation / udskiftning af defekte / ukonditionsmæssige konstruktionsdele, herunder rør, 
stenkister, og riste. 
 
Alt oprenset naturligt materiale oplægges på grøfteskråninger eller rabat efter anvisning, 
alternativ opsamles og bortskaffes efter aftale. 
 

Detaljeret 

krav 

Umiddelbart efter fjernelse af bevoksning skal frontmuren være fuldt synlig. 
 
Umiddelbart efter reparation / udskiftning af konstruktionsdele skal alle dele være fuldt 
funktionsduelige. 
 
Ved inspektion registreres og indmeldes evt. uregelmæssigheder, med beskrivelse af art 
og omfang af uregelmæssigheden samt forslag til udbedring. 
 

Hyppighed 

og periode 

Udføres efter bestilling fra Vejdirektoratet 
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13 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SKILTE 

13.1 ALMENT 

Renhold og vedligehold af skilte, standere og fundamenter skal udføres langs alle statsveje og på sidean-

læg/rastepladser i hht. Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB), afmærkningsmateriel, maj 2011. 

 

13.1.1 Operationelt mål: 

Reparation og udskiftning af skilte skal sikre, at afmærkningsmateriellet bringes i funktionsmæssig stand 

efter påkørsler, brud, hærværk og lignende. 

 

13.1.2 Omfang 

Arbejdet omfatter reparation, udskiftning og nyopsætning af skilte 

 

Ved skilte forstås stander + tavler/skilte 

 

Ved en stander forstås i denne beskrivelse (og entreprise): 

 standere med et enkelt ben 

 standere med to ben (f.eks. galger) 

 standere med 2 eller flere ben. 
 

Standere kan være: 

 Stålstandere 

 Eftergivelige standere 
 

Opgaven omfatter følgende skiltetyper med standere: 

 A Advarselstavler 

 B Vigepligtstavler 

 C Forbudstavler 

 D Påbudstavler 

 E Oplysningstavler 

 F, G, H, I, J, K Vejvisningstavler 

 L Rutenumre 

 M Servicetavler 

 N, O, P Kant- og baggrundsafmærkning 

 U Undertavler 
 

Udskiftning af lyskilder og armaturer i belyste skilte, samt reparationer af elektriske installationer er ikke 

omfattet af entreprisen. 

 

13.1.3 Entreprenørens ydelser 

Entreprenøren skal foretage vedligehold af eksisterende skilte og standere samt udføre nyopsætning af 

bestilte tavler, skilte og standere. 

 

Indberetning af skilte og standere sker altid i JobManager aht. skadevoldersager. Entreprenøren skal 
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sende foto af ødelagt skilt og dokumentation for udført arbejde, så andre evt. kan søge videre efter ska-

devolder. 

 

13.2 KVALITETSKRAV 

Alle skilte vedligeholdes på udførelseskrav. 

 

13.2.1 Tavler 

Tavler skal udskiftes, når visningen er mangelfuld på grund af beskadigelse efter påkørsel, brud, hær-

værk og lignende. Tavler der er beskadiget i folien skal udskiftes. Mindre ridser og stenslag på tavlen be-

tragtes ikke som en beskadigelse.  

 

13.2.2 Standere 

Udskiftning af standere og galger skal foretages, når beskadigelsen er så stor at de ikke længere er i 

funktionsmæssig stand.  

 

Opretning af standere skal foretages, når de står mere end 15 cm ude af lod, målt fra terræn til underkant 

af hovedtavle på skiltehøjde 2,2 meter. Øvrige mindre standere måles forholdsmæssigt.  

 

Standere skal umiddelbart efter, at vedligehold er afsluttet, være i en sådan tilstand, at de fungerer efter 

hensigten, bortset fra enkelte mangler, som fx stenslag, ridser o.lign.  

 

13.3 MATERIALER 

Kvalitet af skilte, standere og fundamenter skal generelt være som angivet i Almindelige arbejdsbeskrivel-

ser (AAB) for afmærkningsmateriel, maj 2011 som kan hentes her: 

http://www.vejsektoren.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=121286 25 

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=AAB+for+afm%c3%a6rkningsmateriel&docId=vd-udbud-

afmaerkning-aab-2011-full   

 

Gældende er desuden følgende vejregler: 

Afmærkningsmateriel: 

http://webapp.vd.dk/vejregler/pdf/UF06_Afmaerkningsmateriel_AAB_080522_LDA.pdf 25 

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=+afm%c3%a6rkningsmateriel&status=G%c3%a6ldende&

textty-

pe=Bekendtg%c3%b8relser%7cBekendtg%c3%b8relser+(uden+officielle+numre)%7cBekendtg%c3%b8r

elser+fra+Lovtidende+C&docId=bek20120800-full  

 

Eftergivelige standere:  

http://webapp.vd.dk/vejregler/pdf/UF06_G_Eftergiv-mast_AAB_050919_HCD.pdf 25 

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=eftergivelige+standere&status=G%c3%a6ldende&texttyp

e=&docId=vd-20101203132130821-full 

 

På motorveje og alle motortrafikveje skal alle påbudstavler (D-tavler) udføres i reflekstype 5. 

 
25

. Gennemstreget link er ændret. Nyt link er i blå/gråtone
 

http://www.vejsektoren.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=121286
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=AAB+for+afm%c3%a6rkningsmateriel&docId=vd-udbud-afmaerkning-aab-2011-full
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=AAB+for+afm%c3%a6rkningsmateriel&docId=vd-udbud-afmaerkning-aab-2011-full
http://webapp.vd.dk/vejregler/pdf/UF06_Afmaerkningsmateriel_AAB_080522_LDA.pdf
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=+afm%c3%a6rkningsmateriel&status=G%c3%a6ldende&texttype=Bekendtg%c3%b8relser%7cBekendtg%c3%b8relser+(uden+officielle+numre)%7cBekendtg%c3%b8relser+fra+Lovtidende+C&docId=bek20120800-full
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=+afm%c3%a6rkningsmateriel&status=G%c3%a6ldende&texttype=Bekendtg%c3%b8relser%7cBekendtg%c3%b8relser+(uden+officielle+numre)%7cBekendtg%c3%b8relser+fra+Lovtidende+C&docId=bek20120800-full
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=+afm%c3%a6rkningsmateriel&status=G%c3%a6ldende&texttype=Bekendtg%c3%b8relser%7cBekendtg%c3%b8relser+(uden+officielle+numre)%7cBekendtg%c3%b8relser+fra+Lovtidende+C&docId=bek20120800-full
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=+afm%c3%a6rkningsmateriel&status=G%c3%a6ldende&texttype=Bekendtg%c3%b8relser%7cBekendtg%c3%b8relser+(uden+officielle+numre)%7cBekendtg%c3%b8relser+fra+Lovtidende+C&docId=bek20120800-full
http://webapp.vd.dk/vejregler/pdf/UF06_G_Eftergiv-mast_AAB_050919_HCD.pdf
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=eftergivelige+standere&status=G%c3%a6ldende&texttype=&docId=vd-20101203132130821-full
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=eftergivelige+standere&status=G%c3%a6ldende&texttype=&docId=vd-20101203132130821-full
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Tavler, der skal leveres med kantprofil, fremgår af bestillingen. 

Alle tavler skal være mærket med mdr. og år, samt leverandør.  

 

Rengøringsmidler skal være miljømærkede og må hverken indeholde klor eller slibende midler eller andet 

der kan nedsætte refleksionsevnen. 

 

 

13.4 UDFØRELSE 

Ved evt. opgravninger skal overfladen retableres.  

 Ved græs eftersås med plænegræsblandinger der er S-mærkede ved Dansk Jordbrugs Forsk-
ning, svarende til vejrabatblanding. 

 Ved belægning retableres den faste belægning så den svarer til omgivelserne. 

 Standere uden brudled, som står i belægning, skal ved udskiftning erstattes med stander MED 
brudled eller andre eftergivelige standere efter forudgående aftale med Vejdirektoratet. 

 

Alt affald fra arbejdet samt evt. rester fra skilte og køretøjer skal fjernes og bortskaffes. 

 

Skilte der rengøres, skal rengøres på alle flader. 

Der må ikke anvendes højtryksspuling ved rengøring af skilte. 

 

Fast snavs (graffiti) fjernes efter aftale med Vejdirektoratet med kemiske eller mekaniske midler. Inden 

fjernelse af graffiti skal det fotograferes og foto sendes til Vejdirektoratet. 

På bagsiden af skilte kan det ske ved overmaling af hele bagsiden. 

På forsiden af skilte må baggrundsrefleksion ikke beskadiges. 

 

13.4.1 Opsætningsfrist 

Beskadigede tavler skal repareres/genopsættes inden for følgende tidsrammer: 

Type 1 tavler:  

Disse tavler omfatter alle:  

A  Advarselstavler 

B  Vigepligtstavler 

C  Forbudstavler 

D  Påbudstavler 

E   Oplysningstavler E55/56  

N  Kantafmærkning (ekskl. N41 kantpæl)  

P   Hellefyr (P11) 

 

For type 1 gælder, at tavler skal være opsat senest 3 arbejdsdage efter igangsætning i JobManager.  

 

Type 2 tavler: 

Disse tavler omfatter alle: 

E   Øvrige oplysningstavler  

O     Kant- og Baggrundsafmærkning 

U    Undertavler  
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For type 2 gælder, at tavler skal være opsat senest 5 arbejdsdage efter igangsætning i JobManager. 

 

Type 3 tavler: 

Disse tavler omfatter alle: 

F   Vejvisere 

G Orienteringstavler  

H Afstands- og stedtavler  

I/J/K Orienterings og afstandstavler  

L  Vejvisning og stedsangivelse  

M Servicetavler 

 

For type 3 gælder, at tavler skal være opsat senest 20 arbejdsdage efter igangsætning i JobManager. 

 

13.4 2 Fundering 

Fundamenter kan leveres som præfabrikerede fundamenter eller støbes på stedet efter entreprenørens 

ønske. 

Typer og dimension iht. Vejregler og Almindelige arbejdsbeskrivelser. 

 

13.4.3 Stålarbejdet 

Bolte og skiver i alle styrkeklasser skal leveres i varmforzinket udførelse. Tavlekonstruktioner, der skal 

forsynes med belysningsarmaturer mv. skal etableres med rørstudse og huller for udtag af elkabler.  

 

Arbejder på store tavler må kun udføres på baggrund af tegninger fra Vejdirektoratet. Entreprenøren skal 

selv rekvirere tegninger hos Vejdirektoratet. 

 

13.4.4 Aluminiumsarbejdet 

Såfremt Vejdirektoratet ønsker specielle krav til kantprofildimensioner, placering af sektionssamlinger og 

forstærkningsprofiler vil dette være angivet på tavletegninger eller meddelt af Vejdirektoratet ved bestil-

ling. 

 

13.4.5 Montering og opsætning 

Ved udskiftning og nyopsætning af tavler mv. skal dette ske iht. Bekendtgørelse om vejafmærkning, som 

kan hentes her: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22583 

 

Skilte opsættes efter gældende vejregler. 

 

Samling af brudled herunder opspænding skal udføres i henhold til gældende vejregler. Alle standere med 

brudled skal hvert år efterspændes til korrekt moment. 

 

Rørstandere og rørgalger: 

Det maksimale tilspændingsmoment for bolte i brudled på rørstandere og rørgalger er følgende: 

Bolte ISO 8.8:  

 M16 200 Nm 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22583
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IPE-standere: 

Det maksimale tilspændingsmoment for bolte i øvre brudled på IPE-standere er følgende: 

Bolte ISO 10.9: 

 M12 110 Nm 

 M16 280 Nm 

 M20 540 Nm 

 M24 930 Nm 
 

Tilspændingsmoment for bolte i øvre brudled dimensioneres for den enkelte mast. 

 

El-arbejde på belyste tavler skal udføres under entreprisen. Denne ydelse afregnes særskilt. 

 

Midlertidige skilte nedtages og henlægges i yderrabat. 

 

13.5 ELEMENTBESKRIVELSE 

 

Element  

Type 1  S01 

Type 2  S02 

Type 3  S03 

 

Elementbeskrivelserne kan ses i BILAG-LVD-DRI-7.8 herunder. 
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S01 TYPE 1 
 

Beskrivelse 

af elementet 

 

 

Et skilt er en foranstaltning til regulering af trafikken og vejledning af trafikanterne ved 

færdselstavler og vejvisningstavler og omfatter både stander/mast, tavle(r) og eventuelle 

fundamenter. 

 

Ved skilte forstås en kombination af en eller flere tavler monteret sammen på en eller flere 
standere. 
 
Ved standere forstås kombinationer af alle former for standere, portaler og galger, nedgra-

vet i jord eller placeret i fundament, der bærer skilte. 

Særligt ud-

seende 

Type 1 skilte 

 

 

  

 
 

Forekomst Type 1-tavler forefindes på alle vejtyper - Motorveje, motortrafikveje og øvrige hovedlan-

deveje 

 

Særlige for-

hold/krav 

Kan suppleres med undertavler efter behov. 
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 Udførelseskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Vedligehold af eksisterende skilte med tilhørende standere. 

Detaljeret 

krav 

Påkørte eller på anden måde beskadigede skilte skal repareres/genopsættes efter at ska-
den er konstateret og indenfor de anførte frister for genopsætning. 
 
Tavler: 

Tavler skal udskiftes, når visningen er mangelfuld på grund af beskadigelse efter påkørsel, 

brud, hærværk og lignende. Tavler, der er beskadiget i folien skal udskiftes. Mindre sten-

slag på tavlen betragtes ikke som en beskadigelse.  

Tavler skal drejes eller monteres til korrekt position, når de ved lettere påkørsel ikke er be-

skadiget. 

Standere:  

Udskiftning af standere og galger skal foretages, når beskadigelsen er så stor at de ikke 

længere er i funktionsmæssig stand.   

Opretning af standere skal foretages, når de står mere end 15 cm ude af lod, målt fra ter-

ræn til underkant af hovedtavle på skiltehøjde 2,2 meter. Øvrige mindre standere måles 

forholdsmæssigt. Standere skal umiddelbart efter, at vedligehold er afsluttet, være i en så-

dan tilstand, at de fungerer efter hensigten, bortset fra enkelte mangler, som fx stenslag, 

ridser o.lign.  

Operationelt mål: 

Reparation og udskiftning af skilte skal sikre, at afmærkningsmateriellet bringes i funkti-

onsmæssig stand efter påkørsler, brud, hærværk og lignende. 

 
Opsætning af skilte 
Type 1 tavler opsættes i henhold til gældende vejregler. 

Tidsfrist Type 1 tavler  

Denne tavletype omfatter følgende tavler: 

Type 1 tavler – generelt 

Denne tavletype omfatter alle øvrige: 
A Advarselstavler 

B Vigepligtstavler 

C Forbudstavler 

D Påbudstavler 

E Oplysningstavler E55/56 

N Kantafmærkning (ekskl. N41 kantpæl)  

P Hellefyr (P11 og P42) 

 

Midlertidig afmærkning.varetages af Vejmandstilsynet. 
 

Alle Type 1 tavler incl evt. undertavle, skal være genopsat senest 3 arbejdsdage efter at 

skaden er konstateret.. 
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S02 TYPE 2 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Et skilt er en foranstaltning til regulering af trafikken og vejledning af trafikanterne ved 

færdselstavler og vejvisningstavler og omfatter både stander/mast, tavle(r) og eventuelle 

fundamenter.  

 

Ved skilte forstås en kombination af en eller flere tavler monteret sammen på en eller flere 
standere. 
 
Ved standere forstås kombinationer af alle former for standere og galger, nedgravet i jord 

eller placeret i fundament, der bærer skilte. 

Særligt ud-

seende 

 

 
 

 
 

Forekomst Øvrige oplysningstavler samt kant- og baggrundsafmærkning findes på alle vejtyper - Mo-

torveje, motortrafikveje og øvrige hovedlandeveje. 

 

Særlige for-

hold 

Kan suppleres med undertavler efter behov. 
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 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Vedligehold af eksisterende skilte med tilhørende standere. 

Detaljeret 

krav 
Påkørte eller på anden måde beskadigede skilte skal repareres/genopsættes efter at ska-

den er konstateret indenfor de anførte frister for genopsætning. 

 
Tavler: 

Tavler skal udskiftes, når visningen er mangelfuld på grund af beskadigelse efter påkørsel, 

brud, hærværk og lignende. Tavler, der er beskadiget i folien skal udskiftes. Mindre sten-

slag på tavlen betragtes ikke som en beskadigelse.  

Tavler skal drejes eller monteres til korrekt position, når de ved lettere påkørsel ikke er be-

skadiget. 

Standere:  

Udskiftning af standere og galger skal foretages, når beskadigelsen er så stor at de ikke 

længere er i funktionsmæssig stand.   

Opretning af standere skal foretages, når de står mere end 15 cm ude af lod, målt fra ter-

ræn til underkant af hovedtavle på skiltehøjde 2,2 meter. Øvrige mindre standere måles 

forholdsmæssigt. Standere skal umiddelbart efter, at vedligehold er afsluttet, være i en så-

dan tilstand, at de fungerer efter hensigten, bortset fra enkelte mangler, som fx stenslag, 

ridser o.lign.  

Operationelt mål: 

Reparation og udskiftning af skilte skal sikre, at afmærkningsmateriellet bringes i funkti-

onsmæssig stand efter påkørsler, brud, hærværk og lignende. 

 

Opsætning af skilte 
Type 2 tavler opsættes i henhold til gældende vejregler. 

 

Tidsfrist Type 2 tavler: 

Denne tavletype omfatter alle 

E Øvrige oplysningstavler.  

O Baggrundsafmærkning 

 
Alle Type 2 tavler incl evt. undertavle, skal være genopsat senest 5 arbejdsdage efter at 
skaden er konstateret.. 
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S03 TYPE 3 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Et skilt er en foranstaltning til regulering af trafikken og vejledning af trafikanterne ved 

færdselstavler og vejvisningstavler og omfatter både stander/mast, tavle(r) og eventuelle 

fundamenter. 

 

Ved skilte forstås en kombination af en eller flere tavler monteret sammen på en eller flere 
standere. 
 
Ved standere forstås kombinationer af alle former for standere, portaler og galger, nedgra-

vet i jord eller placeret i fundament, der bærer skilte. 

Særligt ud-

seende 

 

Forekomst Vejvisnings- og Servicetavler forefindes på alle vejtyper - Motorveje, motortrafikveje og øv-

rige hovedlandeveje. 
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 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Vedligehold af eksisterende skilte med tilhørende standere. 

Detaljeret 

krav 
Påkørte eller på anden måde beskadigede skilte skal repareres/genopsættes efter at ska-

den er konstateret indenfor de anførte frister for genopsætning. 

Tavler: 

Tavler skal udskiftes, når visningen er mangelfuld på grund af beskadigelse efter påkørsel, 

brud, hærværk og lignende. Tavler, der er beskadiget i folien skal udskiftes. Mindre sten-

slag på tavlen betragtes ikke som en beskadigelse.  

Tavler skal drejes eller monteres til korrekt position, når de ved lettere påkørsel ikke er be-

skadiget. 

Standere:  

Udskiftning af standere og galger skal foretages, når beskadigelsen er så stor at de ikke 

længere er i funktionsmæssig stand.   

Opretning af standere skal foretages, når de står mere end 15 cm ude af lod, målt fra ter-

ræn til underkant af hovedtavle på skiltehøjde 2,2 meter. Øvrige mindre standere måles 

forholdsmæssigt. Standere skal umiddelbart efter, at vedligehold er afsluttet, være i en så-

dan tilstand, at de fungerer efter hensigten, bortset fra enkelte mangler, som fx stenslag, 

ridser o.lign.  

Operationelt mål: 

Reparation og udskiftning af skilte skal sikre, at afmærkningsmateriellet bringes i funkti-

onsmæssig stand efter påkørsler, brud, hærværk og lignende. 

 

Opsætning af skilte 
Type 3 tavler opsættes i henhold til gældende vejregler. 

 
Tidsfrist Type 3 tavler 

Denne tavletype omfatter alle: 

F   Vejvisere på landevej o.l. 

G Orienteringstavler på almindelige veje og stier 

H Afstands- og stedtavler på almindelige veje og stier 

I/J/K Orienterings og afstandstavler på motorveje 

L  Rutenumre mv. 

M Servicetavler 

U           Undertavler i øvrigt 

Disse tavler skal være genopsat senest 20 arbejdsdage efter jobbets igangsætning i Job-

manager.  
Alle Type 3 tavler, der kræver revidering (herunder bl.a. ændring af tavletegning mht. fjern- 

og servicemål mv.,skal være genopsat senest 20 arbejdsdage efter igangsætning i Job-

manager. 
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14 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR KANTPÆLE 

14.1 ALMENT 

Vedligehold og udskiftning af kantpæle i henhold til Bekendtgørelse nr. 783 af 6. juni 2006. Se 

http://webapp.vd.dk/vejregler/pdf/VR05_G_Frdtavler_H7_Kant-baggrund_060920_HCD.pdf  26
. 

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=kant+og+baggrundsafm%c3%a6rkning&status=G%c3%a

6ldende&texttype=&docId=vd-20101203132058607-full  

Kantpæle skal altid være i en sådan tilstand, at de fungerer efter hensigten til trods for enkelte mangler, 

som fx stenslag, ridser og lignende. 

 

Kantpæle er placeret i et fundament eller fastgjort på kantpælebeslag på autoværn. Kantpælene vil nor-

malt være placeret 0,5-1,0 m fra belægningskant. 

 

14.2 KVALITET  

Kantpæle skal stå lodrette, med maks. tilladt afvigelse på 15 cm i toppen, med tydelige fluorescerende 

bånd, refleksplade, kilometerafmærkning og nødtelefonmærke, som angivet i vejreglen. 

 

Opretning af kantpæle – inkl. nødvendig opretning og oprensning af kantpælefundament – skal foretages, 

når de står mere end 15 cm ude af lod, målt fra terræn til overkant kantpæl. 

 

Kantpælen skal stå helt i bunden af fundamentet, eller med kilometerafmærkning over autoværnskant. 

 

Kantpæle udskiftes kun, såfremt de er revnet eller flækket på en sådan måde, at de ikke kan placeres i 

kantpælefundament, fx hvis kantpælen er bukket, eller flad ved kantpælefundamentet. 

 

14.3 MATERIALER 

Entreprenøren skal selv levere kantpæle, km-pladeholdere, fluorescerende bånd, refleks, kilometeraf-

mærkning og nødtelefonmærke og fundamenter, når disse skal udskiftes. 

 

Materialer skal overholde de i Vejregler, Færdselsregulering, Færdselstavler, Hæfte 7. Kant- og bag-

grundsafmærkning, Juli 2006 anførte normer. 

 

Kilometerafmærkning skal efter Vejdirektoratets valg udformes som en km-plade eller km-folie. 

 

14.4 UDFØRELSE 

Væltede eller manglende kantpæle skal genopstilles.  

Entreprenøren skal påregne at det næsten altid vil være nødvendigt at oprense fundamentet i forbindelse 

med genopsætning af en kantpæl. 

 

 

 
26
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http://webapp.vd.dk/vejregler/pdf/VR05_G_Frdtavler_H7_Kant-baggrund_060920_HCD.pdf
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=kant+og+baggrundsafm%c3%a6rkning&status=G%c3%a6ldende&texttype=&docId=vd-20101203132058607-full
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=kant+og+baggrundsafm%c3%a6rkning&status=G%c3%a6ldende&texttype=&docId=vd-20101203132058607-full


Vejdirektoratet – Samlet driftsudbud 2012 April  2012 /Revision 2 af 15. april 2013 

Løbende Vejdrift Side 328 af 436 

Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

Øvrigt vedligehold – herunder udskiftning af fundamenter, retablering af kilometerafmærkning, opretning 

af kantpæle mv. – skal være udført senest 14 dage efter at entreprenøren har fået besked herom. 

Al montering af bånd, plader og mærker mv. på kantpælene skal ske under varme og tørre forhold (på 

værksted). 

 

Det skal sikres, at de etablerede kilometerplader og reflekser er i en tilstand, så de kan ses.  

 

Kantpæle skal vaskes når kantpælens funktion er væsentligt nedsat på grund af snavs. Rengøringsmidler 

og metoder vælges, så der ikke forårsages skader og unødigt slid på materiel, reflektionsevne og overfla-

der. 

 

14.5 ELEMENTBESKRIVELSER 

 

Kantpæle i skille- og yderrabat - udførelseskrav R67a 

Kantpæle i midterrabat R67b 

Kantpæle i skille- og yderrabat - Tilstandskrav R67L 

 

Elementbeskrivelserne kan ses i BILAG-LVD-DRI-7.9 herunder. 
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R67a KANTPÆLE i skillerabat og yderrabat 
 

Beskrivelse 

af elementet 

En kantpæl er en hvid pæl (der skal anvendes 1200g kantpæle), der tydeliggør kørebane-
kantens forløb. De opstilles i rabatten og har gul refleks i højre og hvid refleks i venstre 
vejside i forhold til kørselsretningen.   
 
Rutenummererede veje og øvrige hovenlandeveje skal være kilometrerede og der skal 
langs disse veje opsættes kilometerafmærkning. Retningslinjerne for opsætning af kilome-
terafmærkning er beskrevet nedenfor under Særlige forhold. 
 
Kantpælen er, i toppen, forsynet med et tydeligt fluorescerende bånd. 
 
Kantpæle kan være erstattet af en plade monteret på en metalstander, stukket ned i jorden 
eller fx monteret på autoværn (denne opsætningsform forekommer især i forbindelse med 
bygværker, broer og i/nær bynære bebyggelser) 
 
På autoværn kan kantpæle være monteret med beslag på autoværnet, så reflekser og km-
pladen er synlig for trafikanterne. 
 
Omfatter alle typer af kantpæle, der står i kantpæle i yderrabat, skillerabat, på heller etc. 
dog undtagen alle kantpæle i midterrabatter. 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler 

    
Kantpæl i skillerrabat           Km-stander                        Kantpæl på autoværn  
 

Forekomst Kantpæle forefindes på alle vejtyper (motorveje, motortrafikveje og øvrige hovedlandeveje) 
 
Kantpæle er typisk placeret i et fundament i vejrabatten eller monteret til autoværn med 
særlige beslag. 

Særlige for-

hold/krav 

Opretning, vedligehold og udskiftning af kantpæle og kilometerafmærkning  i henhold til 
Bekendtgørelse nr. 783 af 6. juni 2006 – kan findes her: 
http://webapp.vd.dk/vejregler/pdf/VR05_G_Frdtavler_H7_Kant-
baggrund_060920_HCD.pdf 26 
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=kant+og+baggrundsafm%c3%a6rkning&st
atus=G%c3%a6ldende&texttype=&docId=vd-20101203132058607-full  
Vedligehold af kantpæle i yderrabat, skillerabat, på heller etc. samt eventuelle nyopsæt-
ninger eller udskiftninger af kantpæle sker på udførelseskrav. 
 
Eventuelle nyopsætninger sker på udførelseskrav. 

 
26

. Gennemstreget link er ændret. Nyt link er i blå/gråtone  

http://webapp.vd.dk/vejregler/pdf/VR05_G_Frdtavler_H7_Kant-baggrund_060920_HCD.pdf
http://webapp.vd.dk/vejregler/pdf/VR05_G_Frdtavler_H7_Kant-baggrund_060920_HCD.pdf
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=kant+og+baggrundsafm%c3%a6rkning&status=G%c3%a6ldende&texttype=&docId=vd-20101203132058607-full
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=kant+og+baggrundsafm%c3%a6rkning&status=G%c3%a6ldende&texttype=&docId=vd-20101203132058607-full


Vejdirektoratet – Samlet driftsudbud 2012 April  2012 /Revision 2 af 15. april 2013 

Løbende Vejdrift Side 330 af 436 

Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

 

 Udførelseskrav 
Hvad skal der 

gøres 

Vedligehold og vask af kantpæle i yderrabat, skillerabat, på heller etc. undtagen på mid-

terrabat. 

Detaljeret 

krav 

Vedligehold af kantpæle omfatter: 

 Opsætning af nye kantpæle, hvis funktionen af de gamle ikke er opfyldt.  

 Udskiftning af kantpæle, hvis de er revnede, flækkede eller deforme på en så-
dan måde, at de ikke kan genplaceres i kantpælefundamentet i korrekt position. 
Korrekt position er at kantpælen står helt i bunden af fundamentet, eller med en 
kilometerafmærkning over autoværnskanten og skal stå i lod. 

 Vask af pælen 

 

Rengøringsmidler og metoder vælges, så der ikke forårsages skader og unødigt slid på 
materiel, reduktion af refleksionsevne og nedbrydelse af overflader. 
 

 

Tidsfrist  

 

 

 

Udskiftning/opsætning af kantpæle skal være afsluttet senest 5 arbejdsdage efter job-

bets igangsætning i Jobmanager. 

 

Udskiftning/opsætning af kilometerafmærkning skal være afsluttet senest 25 arbejds-

dage efter jobbets igangsætning i Jobmanager.. 

 

 Opretning af kantpæle, km-standere og kantpælefundamenter. 
Kantpæle må ikke være mere end 15cm ude af lod, målt fra terræn til overkant af kantpæl 

 Oprensning af kantpælefundamenter 
Kantpælen skal stå helt i bunden af fundamentet, eller med kilometerafmærkning over auto-
værnskant. 

 Kantpæle skal være opsat korrekt iht. afmærkningsbekendtgørelsen og vejregler, samt forsynet 
med tydeligt fluorescerende bånd, refleksplade, kilometerafmærkning og nødtelefonmærke, som 
angivet i vejreglen 
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R67b KANTPÆLE i midterrabat  
 

Beskrivelse 

af elementet 

 

 

En kantpæl er en hvid pæl (der skal anvendes 1200g kantpæle), der tydeliggør kørebane-

kantens forløb.  

 

Rutenummererede veje og øvrige hovenlandeveje skal være kilometrerede og der skal 

langs disse veje opsættes kilometerafmærkning. Retningslinjerne for opsætning af kilome-

terafmærkning er beskrevet nedenfor under Særlige forhold. 

 

Kantpæle er typisk placeret i et fundament i vejrabatten eller monteret til autoværn med 

særlige beslag og har gul refleks i højre og hvid refleks i venstre vejside i forhold til kør-

selsretningen.  

 

Kantpælen er, i toppen, forsynet med et tydeligt fluorescerende bånd. 

 

Kantpæle kan også være en plade på en holder monteret på autoværn. 

 

Omfatter alle kantpæle, som er placeret i midterrabatter. 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler 

   
Eksempler på kantpæl i mideterrabat 

 

Forekomst Kantpæle forefindes på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og øvrige hovedlandevej)  

 

Særlige for-

hold/krav 

Opretning, vedligehold og udskiftning af kantpæle i henhold til Bekendtgørelse nr. 783 af 6. 

juni 2006 – kan findes her: http://webapp.vd.dk/vejregler/pdf/VR05_G_Frdtavler_H7_Kant-

baggrund_060920_HCD.pdf 27 

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=kant+og+baggrundsafm%c3%a6rkning&st

atus=G%c3%a6ldende&texttype=&docId=vd-20101203132058607-full  

Vedligehold af kantpæle i midterrabat samt eventuelle nyopsætninger eller udskiftninger af 

kantpæle sker på udførelseskrav. 

 
27

. Gennemstreget link er ændret. Nyt link er i blå/gråtone
 

http://webapp.vd.dk/vejregler/pdf/VR05_G_Frdtavler_H7_Kant-baggrund_060920_HCD.pdf
http://webapp.vd.dk/vejregler/pdf/VR05_G_Frdtavler_H7_Kant-baggrund_060920_HCD.pdf
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=kant+og+baggrundsafm%c3%a6rkning&status=G%c3%a6ldende&texttype=&docId=vd-20101203132058607-full
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=kant+og+baggrundsafm%c3%a6rkning&status=G%c3%a6ldende&texttype=&docId=vd-20101203132058607-full
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 Udførelseskrav 

Hvad skal der 

gøres 

Vedligehold og vask af kantpæle i midterrabatten.. 

 

Detaljeret 

krav 

Vedligehold af kantpæle omfatter: 

 Renhold af pælen. 

 Opretning af kantpæle, km-standere og kantpælefundamenter. 
Kantpæle må ikke være mere end 15cm ude af lod, målt fra terræn til overkant af 
kantpæl 

 Oprensning af kantpælefundamenter 
Kantpælen skal stå helt i bunden af fundamentet, eller med kilometerafmærkning 
over autoværnskant. 

 Kantpæle skal være opsat korrekt iht. afmærkningsbekendtgørelsen og vejregler, 
samt forsynet med tydeligt fluorescerende bånd, refleksplade, kilometerafmærk-
ning og nødtelefonmærke, som angivet i vejreglen 

 

Vedligehold af kantpæle omfatter opsætning af nye kantpæle, hvis funktionen af de gam-

le ikke er opfyldt. 

 

Kantpæle udskiftes, hvis de er revnede, flækkede eller deforme på en sådan måde, at de 

ikke kan genplaceres i kantpælefundamentet. 

 

Kantpælen skal stå helt i bunden af fundamentet/beslaget -  med kilometerafmærkningen 

over autoværnskanten. 

 

Rengøringsmidler og metoder vælges, så der ikke forårsages skader og unødigt slid på 
materiel, reduktion af reflektionsevne og nedbrydelse af overflader. 

Tidsfrist Arbejdet skal færdiggøres som anført i rekvisition i Jobmanager.  

Tidsfristen vil normalt være omkring 25 arbejdsdage. 
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R67L KANTPÆLE i skillerabat og yderrabat 
 

Beskrivelse 

af elementet 

En kantpæl er en hvid pæl (der skal anvendes 1200g kantpæle), der tydeliggør kørebane-
kantens forløb. De opstilles i rabatten og har gul refleks i højre og hvid refleks i venstre 
vejside i forhold til kørselsretningen.   
 
Rutenummererede veje og øvrige hovenlandeveje skal være kilometrerede og der skal 
langs disse veje opsættes kilometerafmærkning. Retningslinjerne for opsætning af kilome-
terafmærkning er beskrevet nedenfor under Særlige forhold. 
 
Kantpælen er, i toppen, forsynet med et tydeligt fluorescerende bånd. 
 
Kantpæle kan være erstattet af en plade monteret på en metalstander, stukket ned i jorden 
eller fx monteret på autoværn (denne opsætningsform forekommer især i forbindelse med 
bygværker, broer og i/nær bynære bebyggelser) 
 
På autoværn kan kantpæle være monteret med beslag på autoværnet, så reflekser og km-
pladen er synlig for trafikanterne. 
 
Omfatter alle typer af kantpæle, der står i kantpæle i yderrabat, skillerabat, på heller etc. 
dog undtagen alle kantpæle i midterrabatter. 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler 

    
Kantpæl i skillerrabat           Km-stander                        Kantpæl på autoværn  
 

Forekomst Kantpæle forefindes på alle vejtyper (motorveje, motortrafikveje og øvrige hovedlandeveje) 
 
Kantpæle er typisk placeret i et fundament i vejrabatten eller monteret til autoværn med 
særlige beslag. 

Særlige for-

hold/krav 

Opretning, vedligehold og udskiftning af kantpæle og kilometerafmærkning  i henhold til 
Bekendtgørelse nr. 783 af 6. juni 2006 – kan findes her: 
http://webapp.vd.dk/vejregler/pdf/VR05_G_Frdtavler_H7_Kant-
baggrund_060920_HCD.pdf 28 
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=kant+og+baggrundsafm%c3%a6rkning&st
atus=G%c3%a6ldende&texttype=&docId=vd-20101203132058607-full  
Vedligehold af kantpæle i yderrabat, skillerabat, på heller etc. samt eventuelle nyopsæt-
ninger eller udskiftninger af kantpæle sker på udførelseskrav. 
 
Eventuelle nyopsætninger sker på udførelseskrav. 

 
28

. Gennemstreget link er ændret. Nyt link er i blå/gråtone
 

http://webapp.vd.dk/vejregler/pdf/VR05_G_Frdtavler_H7_Kant-baggrund_060920_HCD.pdf
http://webapp.vd.dk/vejregler/pdf/VR05_G_Frdtavler_H7_Kant-baggrund_060920_HCD.pdf
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=kant+og+baggrundsafm%c3%a6rkning&status=G%c3%a6ldende&texttype=&docId=vd-20101203132058607-full
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=kant+og+baggrundsafm%c3%a6rkning&status=G%c3%a6ldende&texttype=&docId=vd-20101203132058607-full
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 Tilstandskrav 
Hvad skal der 

gøres 

Vedligehold og vask af kantpæle i yderrabat, skillerrabat, på heller etc undtagen på mid-

terrabat. 

Detaljeret 

krav 

Vedligehold af kantpæle omfatter: 

 Renhold af pælen. 
Kantpælepladen skal være læsbar på 30 m afstand og refleksen skal kunne ses i 
mørke på 300 m afstand i bilernes lygteskær. 

 Opretning af kantpæle, km-standere og kantpælefundamenter. 
Kantpæle må ikke være mere end 15cm ude af lod, målt fra terræn til overkant af 
kantpæl 

 Oprensning af kantpælefundamenter 
Kantpælen skal stå helt i bunden af fundamentet, eller med kilometerafmærkning 
over autoværnskant. 

 Kantpæle skal være opsat korrekt iht. afmærkningsbekendtgørelsen og vejregler, 
samt forsynet med tydeligt fluorescerende bånd, refleksplade, kilometerafmærk-
ning og nødtelefonmærke, som angivet i vejreglen 

 

Kantpæle udskiftes, hvis de er revnet, flækket eller deform på en sådan måde, at de ikke 

kan placeres i kantpælefundament og ikke opfylder funktionen. 

 

Kantpæle opsættes med interval svarende til de eksisterende kantpæle. 

 

Rengøringsmidler og metoder vælges, så der ikke forårsages skader og unødigt slid på 

materiel, reflektionsevne og overflader. 

 

 

 
10 

Ny elementbeskrivelse jf. rettelsesblad LVD-DRI-3 markeret med blå/grå farve 
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15 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR 

GRÆSSLÅNING 

15.1 ALMENT 

Denne særlige arbejdsbeskrivelse for græsslåning SAB er supplerende arbejdsbeskrivelse til ”Græsslå-

ning på veje - AAB, april 2011, som kan ses her: http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-

udbud-graes-aab-full&q=gr%c3%a6ssl%c3%a5ning 29 

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=gr%c3%a6ssl%c3%a5ning&docId=vd-udbud-graes-aab-

full   

Elementbeskrivelsernes kvalitetskrav er gældende forud for AAB. 

 

Formålet med vedligehold af græs er at: 

 arealernes funktioner sikres 

 tavler og vejinventar kan ses af trafikanterne 

 der er fri oversigt gennem kurver og til tilsluttede veje 

 vegetationen ikke beskadiger vej- og afvandingskonstruktionen 

 vand kan afledes så effektivt, at det ikke frembyder nogen fare for trafikanterne, ikke 
forvolder direkte eller indirekte skade på anlægget og ikke er til gene eller skade for 
naboerne til vejen, pladsen og stien 

 rabatterne giver bilisterne en god oplevelse gennem en blomstrende vejkant med træ-
er og buske 

 rabatter kan fungere som refugier og korridorer for den vilde flora og fauna 

 det nødvendige hensyn til naboarealerne tages. 
 

15.1.1 Omfang 

Arbejdet omfatter græsslåning af græselementer i den registrerede bredde og udstrækning i henhold til 

elementbeskrivelser. 

 

Arbejdet omfatter slåning af alle former for urteagtigvegetation og 1-årige rodskud fra vedplanter. Enkelte 

områder med stauder og/eller blomstereng af 1 og flerårige blomster kan forekomme – de slås ikke. 

 

Slåningen kan omfatte slåning på ujævnt underlag, fladt eller skråt med en hældning mellem +1:1,5 til -

1:1,5. Entreprenøren skal tåle sporkøring, muldskud og andre ujævnheder i græsslåningsarealerne. 

 

15.1.2 Entreprenørens ydelser 

Entreprenørens ydelser omfatter alle arbejder og leverancer til opnåelse af de bestemte kvalitetsniveauer 

hhv. til arbejdets kvalitetsmæssige gennemførelse jf. elementbeskrivelser. 

 

 

 

 
29
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15.2 KVALITETSKRAV 

Græsslåning af følgende elementer udføres på tilstandskrav: 

 G01b Rabatter langs kørebanen i by og på sideanlæg  

 G03b Midterrabat i by og på sideanlæg 

 G04b Rabatter langs gang og cykelsti i by og på sideanlæg 

 G07 Heller 

 G08b Skillerabat i by og på sideanlæg 

 G09 Rundkørslers midterø 

 G13 Omkring skraldestativer 

 G17 Brugsplæner 

 G19 Fælledgræs 

 G25 Oversigter ved ramper og sammenfletninger 
 

Græsslåning af følgende elementer udføres på udførelseskrav:  

 G01a Rabatter langs kørebanen i det åbne land  

 G02 Græsbelagt Nødspor  

 G03a Midterrabatter i det åbne land 

 G04a Rabatter langs gang og cykelsti i det åbne land  

 G05 Langs frøgræsmark  

 G06 Anden slåning  

 G08a Skillerabat i det åbne land  

 G11 Autoværn/fodhegn  

 G12 Skilte  

 G14 Faste genstande  

 G15 Oversigtsareal  

 G16 Oversigter i kurver  

 G18 Naturgræs  

 G20 Overdrev  

 G21 Strandeng  

 G22 Strand og klit  

 G24 Grøfter  
 

Kvalitetskrav for hvert græselement fremgår af elementbeskrivelserne –  

BILAG-LVD-DRI-7.10 – se side 319 - 352. 

 

Der skelnes i kvalitetskravene mellem græsslåning i BY og i det åbne LAND. Specifikation for hvert 

græselement fremgår af elementbeskrivelserne. 

 

15.3 MATERIEL OG MATERIALER 

Græsslåningsmateriel skal være af den findelende/knusende type. Omkring skilte og autoværn mv. kan 

dog benyttes klippende/skærende typer. 

 

Ved nyanlæg og eftersåning anvendes plænegræsblandinger der er S-mærkede ved Dansk Jordbrugs 

Forskning i vejrabatblanding.  

 

Til gødskning skal bruges NPK 14-3-18. 
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15.4 UDFØRELSE  

Græssets slåningshøjde og/eller min- og maxhøjde er anført på elementbeskrivelserne. 

 

Materiellet skal være afskærmet således at sten og andre løse genstande ikke kastes mod trafik eller 

personer, samt at græs ikke kastes ud over færdsels- og/eller naboarealer. 

 

Bekæmpelses- og vækstreguleringsmidler må ikke benyttes. 

 

Arealer bevokset med lyng må ikke slås i forbindelse med generel græsslåning. Eventuel fornyelse af 

lyngbeplantningen i form af slåning eller afbrænding vil blive rekvireret særskilt af Vejdirektoratet. 

 

Muldvarpeskud skal udjævnes på følgende arealer inden græsslåning: 

 Heller 

 Rundkørsler 

 Øvrige arealer i bynære områder 

 Sideanlæg 
 

Græsslåning skal udføres, så arealer omfattet af entreprisen fremtræder pænt og ensartet klippet, sva-

rende til det krævede kvalitetsniveau: 

 

Græs, der rejser sig efter slåning, skal efterslås, og græs må ikke henligge i klumper. 

 

Afslået græs må ikke være til gene for vandafledningen, ligesom alle nedløbsriste skal være gjort fri for 

græs.  

 

Renslåning om kantpæle, ved bygværker og andre faste genstande skal gennemføres i umiddelbart til-

knytning til den øvrige græsslåning jf. elementbeskrivelserne, så arbejdet færdiggøres stræknings- eller 

områdevis. 

 

Hvis entreprenøren optager kantpæle før slåning, skal de gensættes til lodret position umiddelbart efter 

slåningen = samme dag. Før kantpæle gensættes skal alle kantpælehuller være oprensede.  

 

Afslået græs må ikke henligge på befæstede arealer mere end 8 timer efter at græsslåningen er udført. 
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15.5 ELEMENTBESKRIVELSER  

 

Element  

Rabatter langs kørebanen - i det åbne land G01a 

Rabatter langs kørebanen - i by og på sideanlæg G01b 

Græsbelagt nødrabat G02 

Midterrabat i det åbne land G03a 

Midterrabat i by og på sideanlæg G03b 

Rabatter langs gang og cykelsti i det åbne land G04a 

Rabatter langs gang og cykelsti i by og på sideanlæg G04b 

Frøgræsmark G05 

Anden slåning G06 

Helle G07 

Skillerabat i det åbne land G08a 

Skillerabat i by og på sideanlæg G08b 

Rundkørsel - midterø G09 

Autoværn/fodhegn G11 

Skilt G12 

Skraldestativ G13 

Fast genstand G14 

Oversigtsareal G15 

Oversigter i kurver (Sigtlinjer) G16 

Brugsplæne G17  

Naturgræs G18 

Fælledgræs G19 

Overdrev G20 

Strandeng G21 

Strand og Klit G22 

Grøfter G24 

Oversigter ved ramper og sammenfletninger G25 

 

 

Elementbeskrivelserne kan ses i BILAG-LVD-DRI-7.10 herunder 
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G01a RABATTER - LANGS KØREBANE i det åbne land 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Græsslåning af græsbevokset rabat langs kørebanen. 

Kørebanen er den del af vejen, der er bestemt for kørende inkl. færdselsarealer i rund-

kørsler, også gang-, cykelsti og cykelbane. 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elementet 

er markeret 

med blåt 

  
Græs langs kørebane må M66 km 14,5 

  
Græs langs kørebane på ramper på M70 km 205,9 

  
Græs langs kørebane på vej 318 km10,5 

Forekomst Langs alle befæstede kørebaner – Motorveje, motortrafikveje og hovedlandeveje. Her-

under langs befæstede nødspor og holde/vigepladser. 

Særlige for-

hold/krav 

Omfatter græsslåning omkring kantpæle indenfor det græsslåede areal. 

Hvis der står autoværn indenfor slåningsarealet, skal der slås til 10 cm foran autoværn 

og fra 10 cm bagved autoværnsstolpe.  

Der slås altid en meter bag autoværnet. Det betyder, at der skal slås i 3,75 m (+ auto-

værnet tykkelse) bredde, hvis autoværnet står fx 2,75 m fra kørebanekant! 

  

 

  



Vejdirektoratet – Samlet driftsudbud 2012 April  2012 /Revision 2 af 15. april 2013 

Løbende Vejdrift Side 342 af 436 

Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

 Udførelseskrav  
Hvad skal 

der gøres 

Der skal slås græs i åbent LAND  

Detaljeret 

krav 

Klippehøjde: 6-8 cm.. 

I det åbne land – Motorveje og motortrafikveje: 

Forår: Udvalgte dele af vejstrækninger og ramper slås i 1 m bredde, dog mindst til 0,1 m 

bag kantpæle. 

Efterår:  slås i 3m bredde  

 

I det åbne land – Øvrige veje: 

Forår: slås i 1m bredde, dog mindst til 0,1 m bag kantpælene. 

Efterår:  slås i 3m bredde  

 

For alle mål gælder, at det er målt med båndmål på jorden. 

Der er i opmålingerne på de enkelte veje taget hensyn til, hvor der ikke er plads til at slå  

3 m. 

Hyppighed 

og periode 

Forår:   slås i perioden 20/5 - 30/6. 

Efterår   slås i perioden 15/8 – 15/11  

Der slås kun efter bestilling fra Vejdirektoratet. 

 

  



Vejdirektoratet – Samlet driftsudbud 2012 April  2012 /Revision 2 af 15. april 2013 
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Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

G01b RABATTER - LANGS KØREBANE i by og på sideanlæg 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Græsslåning af græsbevokset rabat langs kørebanen i byer og på sideanlæg. Køreba-

nen er den del af vejen, der er bestemt for kørende inkl. færdselsarealer i rundkørsler, 

også gang-, cykelsti og cykelbane. 

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elementet 

er markeret 

med blåt 

  
Græs langs kørebane i by på vej 318 km 10,1 

 

Forekomst Langs alle befæstede kørebaner i byer på hovedlandeveje. Herunder langs hol-

de/vigepladser samt kørebaner på sideanlæg. 

 

Særlige for-

hold/krav 

Omfatter græsslåning under autoværn, og omkring skilte, kantpæle og andre faste gen-

stande jf. kort. 

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres: 

Græsset slås i BY og på SIDEANLÆG. 

Detaljeret 

krav 

I byer 

Græs langs kørebane/gang-og cykelsti slås jf. kort. 

Græshøjde min 6cm og max 12 cm.  

 
På sideanlæg:  

Græs langs kørebane/gang og Cykelsti slås jf. kort. 

Græshøjde min 6cm og max 12 cm.  
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Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

G02 GRÆSBELAGT NØDSPOR. 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Græsslåning af græsbelagte nødspor, som er ubefæstede og græsbevoksede nødspor. 

Et nødspor er et spor placeret direkte ved kørebanen til henstillen af nedbrudte motorkøre-

tøjer og anvendelse for udrykningskøretøjer. 
 

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

  
Græsbelagt nødspor på M20 km 103,9 

Forekomst De optræder kun, hvor der ikke er befæstet nødspor langs motorvej eller motortrafikvej.
 

 

Særlige for-

hold/krav 

Der kan forekomme kantpæle inden for dette element. I så fald skal der slås omkring dis-

se.
  

 

Hvis der står autoværn indenfor slåningsarealet, skal der slås til 10 cm foran autoværn og 

fra 10 cm bagved autoværnsstolpe. 

 

Der slås en meter bag autoværnet. Det betyder, at der skal slås i 3,75 m (+ autoværnet 

tykkelse) bredde, hvis autoværnet står fx 2,75 m fra kørebanekant! 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Der skal slås græs efter bestilling fra Vejdirektoratet. 

Detaljeret 

krav 

Klippehøjde: 6-8 cm.. 

 

I det åbne land:  

Forår: a) slås i 3m bredde. 

Efterår a) slås i 3m bredde. 

 

Hyppighed 

og periode 

I det åbne land:  

Forår:  a) slås 1 gang i perioden 20/5-30/6. 

Efterår a) slås 1 gang i perioden 15/8 – 15/11  

 

Der slås kun efter bestilling fra Vejdirektoratet 

 

 

.  
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Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

G03a MIDTERRABAT i det åbne land. 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Græsslåning af græsbevoksning på midterrabatter. 

Midterrabatten er et færdselsfrit areal som adskiller to kørebaner, der ligger i fælles tracé og 

har modsatrettede trafikstrømme. Midterrabatter registreres som Midt-venstre og Midt-højre
 

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

  
Græsbevokset midterrabat langs vej 119 km 0,04 

Forekomst Forekommer langs alle typer veje i det åbne land 

Særlige for-

hold/krav 

Omfatter græsslåning omkring skilte, kantpæle og andre faste genstande indenfor det 

græsslåede areal.  

Hvis der står autoværn indenfor slåningsarealet, skal der slås til 10 cm foran autoværn og 

fra 10 cm bagved autoværnsstolpe. 

 

Der slås en meter bag autoværnet. Det betyder, at der skal slås i 3,75 m (+ autoværnet tyk-

kelse) bredde, hvis autoværnet står fx 2,75 m fra kørebanekant 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Der skal slås græs på midterrabatter i det åbne LAND efter bestilling fra Vejdirektoratet. 

Detaljeret 

krav 

Klippehøjde: 6-8 cm.. 
I det åbne land Motorveje og motortrafikveje: 
Forår: Udvalgte dele af vejstrækninger og ramper slås i 1 m bredde, dog mindst til 0,1 m bag 
kantpæle. 
Efterår slås i 3 m bredde 
 
I det åbne land – øvrige veje: 
Forår: slås i 1m bredde, dog slås altid mindst til 0,1 m bag kantpælene. 
Efterår slås i 3 m bredde 
 
Hvis midterrabattens er ≤ 7 m bred skal midterrabatten slås i fuld bredde. 
 

Hyppighed 

og periode 

I det åbne land:  
Forår:  slås 1 x i perioden 20/5-30/6.. 
Efterår  slås 1 x i perioden 15/8 – 15/11  
 

Der slås kun efter bestilling fra Vejdirektoratet 
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Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

G03b MIDTERRABAT i by og på sideanlæg. 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Græsslåning af græsbevoksning på midterrabatter. 

Midterrabatten er et færdselsfrit areal som adskiller to kørebaner, der ligger i fælles tracé og 

har modsatrettede trafikstrømme. Midterrabatter registreres som Midt-venstre og Midt-højre
 

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

  

Græsbevokset midterrabat i by på vej 341 km 1,6 

Forekomst Forekommer langs alle typer veje i byer og på sideanlæg 

Særlige for-

hold/krav 

Omfatter græsslåning under autoværn, og omkring skilte, kantpæle og andre faste genstan-

de indenfor det græsslåede areal. 

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Græsset slås på midterrabatter i BY og på SIDEANLÆG, så tilstanden altid overholdes. 

Detaljeret 

krav 

I byer 

Midterrabatterne slås i fuld bredde. Græshøjde min 6 cm og max 12 cm.  

 
På sideanlæg:  

Slåningsomfang jf. kort. Græshøjde min 6 cm og max 12 cm.  
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Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

G04a RABATTER - LANGS GANG- OG CYKELSTI i det åbne land 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Græsslåning af rabatter langs ydersiden af gang og cykelsti i samme tracé som køreba-

nen. 

Græsslåning af rabatter på begge sider af gang og cykelsti i eget tracé. 

 

En cykelsti er en sti langs vej eller i eget tracé beregnet for cykeltrafik, og adskilt fra even-

tuel kørebane og fortov ved rabat eller kantsten. 

Fortovet er den del af en vej som er bestemt for fodgængere og er adskilt fra kørebane og 

eventuel cykelsti. 

Gang og cykelsti kan være enten gang eller cykelsti eller kombinationerne heraf 

 

Særligt ud-

seende: 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elementet 

er markeret 

med blåt 

  

Græs langs cykelsti på vej 141 km 11,7. Når stien løber i eget tracé, slås på begge sider. 

  
Græs langs cykelsti på vej 704 km 3,5 

 

Forekomst Langs alle gang- og cykelstiarealer i det åbne land. 
 

 

Særlige for-

hold/krav 

Omfatter græsslåning omkring skilte, kantpæle og faste genstande indenfor det græsslåe-

de areal.  

 

Hvis der står autoværn indenfor slåningsarealet, skal der slås til 10 cm foran autoværn og 

fra 10 cm bagved autoværnsstolpe. 

 

Der slås en meter bag autoværnet. Det betyder, at der skal slås i 3,75 m (+ autoværnet 

tykkelse) bredde, hvis autoværnet står fx 2,75 m fra kørebanekant 
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Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

 Udførelseskrav  
Hvad skal 

der gøres 

Der skal slås græs i åbent LAND efter bestilling fra Vejdirektoratet. 

Detaljeret 

krav 

Klippehøjde: 6-8 cm.. 

I det åbne land: 

Forår: slås i 1m bredde, dog mindst til 0,1 m bag kantpælene. 

Efterår:  slås i max 3m bredde  

Hvor arealet mellem kørebane og sti er mindre end 6 m, tilhører de 3 m, som er nærmest 

kørebane, denne og den del, som overstiger 3 m tilhører stien. 

 

Hyppighed 

og periode 

 

I det åbne land: 

Forår:   slås 1 gang i perioden 20/5 - 30/6. 

Efterår   slås 1 gang i perioden 15/8 – 15/11  

 

Der slås kun efter bestilling fra Vejdirektoratet 
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Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

G04b RABATTER - LANGS GANG- OG CYKELSTI i by og på sidean-
læg 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Græsslåning af rabatter langs ydersiden af gang og cykelsti i byområder og på sideanlæg 

og i samme tracé som kørebanen. 

Græsslåning af rabatter på begge sider af gang og cykelsti i eget tracé i byområder og på 

sideanlæg. 

 

En cykelsti er en sti langs vej eller i eget tracé beregnet for cykeltrafik, og adskilt fra even-

tuel kørebane og fortov ved rabat eller kantsten. 

Fortovet er den del af en vej som er bestemt for fodgængere og er adskilt fra kørebane og 

eventuel cykelsti. 

Gang og cykelsti kan være enten gang eller cykelsti eller kombinationerne heraf 

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elementet 

er markeret 

med blåt 

  

Græs langs fortov på vej 318 km 10,1 

 

Forekomst Langs alle gang- og cykelstiarealer i byer og på sideanlæg 
 

 

Særlige for-

hold/krav 

Omfatter græsslåning under autoværn, og omkring skilte, kantpæle og andre faste gen-

stande. 

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Græsset slås i BY og på SIDEANLÆG, så tilstanden altid overholdes. 

Detaljeret 

krav 

I byer 

Græs langs kørebane/gang-og cykelsti slås ind til skel eller fysisk barriere. 

Græshøjde min 6cm og max 12 cm.  

 
På sideanlæg:  

Græs langs gang og Cykelsti slås jf kort. 

Græshøjde min 6cm og max 12 cm. 
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Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

G05 FRØGRÆSMARK 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Græsslåning af rabatter langs frøgræsmark. 

Registreret græsslåning langs frøgræsmark forekommer ikke, da disse markers placering 

skifter i takt med landmændenes markplaner.
  

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

  

Eksempel på frøgræsmark ud til vejareal 

 

Forekomst Langs alle veje 

 

Særlige for-

hold/krav 

Udføres kun efter anmodning fra landmanden til Vejdirektoratet. 

Slås til skel  

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

  

Detaljeret 

krav 

Klippehøjde: efter aftale 

 

I det åbne land:  

Om foråret slås græs langs frøgræsmarker i den aftalte bredde. 

 

Der renslås ikke omkring faste genstande. 

 

Hyppighed 

og periode 

 

 

[I det åbne land:  slås 1 x i perioden 20/5- 30/6 

 

I byer: -: slås 1 x i perioden 20/5-30/6. 

 

På ramper: slås 1 x i perioden 20/5-30/6.  

 

Der slås kun efter bestilling fra Vejdirektoratet 
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Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

G06 ANDEN SLÅNING 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Yderligere slåning af arealer, som ikke er omfattet af andre græsslåningselementer, her-

under biologisk slåning eller slåning langs paddehegn m.m.
  

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempel 

 

Græs langs paddehegn 

 

Forekomst Forekommer langs alle veje. 

 

Særlige for-

hold/krav 

. 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Der skal slås græs. 

Detaljeret 

krav 

Klippehøjde: Efter aftale 

Bredden og slåmetode aftales ved bestilling 

 

Hyppighed 

og periode 

 

Udføres efter bestilling fra Vejdirektoratet. 
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Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

 

 

G07 HELLER 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Græslåning på heller. 

En helle er et hævet areal omgivet af gående og/ eller kørende trafik på alle sider og be-

stemt til at lede trafikstrømme og/eller beskytte trafikanter. 

Der anvendes normalt følgende helletyper: 

Primær- og sekundærheller anvendes til kanalisering af trafik på primær-/sekundærvej i 

et vejkryds. Delehelle adskiller kørespor for trafik i samme retning..
 

 

Særligt ud-

seende 

Kan have mange forskellige udformninger. 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

 

   
Græsbevokset helle på vej 401 km 49,6 

 

Forekomst  

Særlige for-

hold/krav 

Omfatter græsslåning under autoværn, og omkring skilte, kantpæle og andre faste gen-

stande. 

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Græsset på heller slås, så tilstanden altid overholdes. 

Detaljeret 

krav 

I åbent land: Græshøjde min 6 cm og  max 12 cm  
 
I byer:  Græshøjde min.6- og max 12 cm  
 

På sideanlæg:.  Græshøjde min.6- og max 12 cm.  Omfang jf kort 
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Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

G08a  SKILLERABAT i det åbne land 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Græsslåning af skillerabatter. 
En skillerabat er et færdselsfrit areal, der tjener som adskillelse mellem 2 forskellige typer 
færdselsarealer f.eks. kørebane og cykelsti i samme tracé. 
 
Hvis der er registreret skillerabat langs vej, vil der ikke forekomme G01 Græsslåning langs 
kørebane. 
 
Hvis skillerabatten er bredere end 6 m registreres græsslåning ikke som G08, men som 
G01-græs langs kørebane og G04-græs langs gang- og cykelsti . 
 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elementet 

er markeret 

med blåt 

  
Skillerabatter langs vej 714 km 3,6 
 

Forekomst Forekommer på alle vejtyper – motorveje, motortrafikveje og hovedlandeveje. 
 

 

Særlige for-

hold/krav 

Omfatter græsslåning omkring skilte, kantpæle og faste genstande indtil 3m fra belæg-
ningskant.  
 
Hvis der står autoværn indenfor slåningsarealet, skal der slås til 10 cm foran autoværn og 
fra 10 cm bagved autoværnsstolpe. 
 
Der slås en meter bag autoværnet. Det betyder, at der skal slås i 3,75 m (+ autoværnet tyk-
kelse) bredde, hvis autoværnet står fx 2,75 m fra kørebanekant  

 

 Udførelseskrav  
Hvad skal 

der gøres 

Der skal slås græs i åbent LAND efter bestilling fra Vejdirektoratet. 

Detaljeret 

krav 

Klippehøjde: 6-8 cm.. 
I det åbne land: 
Forår: slås i fuld bredde,. 
Efterår:  slås i fuld bredde  
 
Der er i opmålingerne på de enkelte veje taget hensyn til, hvor der ikke er plads til at slå 3 
m. 
 

Hyppighed 

og periode 

I det åbne land: 
Forår:   slås 1 gang i perioden 20/5 - 30/6. 
Efterår   slås 1 gang i perioden 15/8 – 15/11  
 
Der slås kun efter bestilling fra Vejdirektoratet 
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Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

G08b  SKILLERABAT i by og på sideanlæg 
 

Beskrivelse 

af elementet 

En skillerabat er et færdselsfrit areal, der tjener som adskillelse mellem 2 forskellige typer 

færdselsarealer f.eks. kørebane og cykelsti  

 

Hvis der er registreret skillerabat langs vej, vil der ikke forekomme G01 Græsslåning langs 

kørebane. 

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elementet 

er markeret 

med blåt 

 

  
Skillerabat i by langs vej 325 gennem Gram by. 

 

Forekomst Forekommer på alle vejtyper – motorveje, motortrafikveje og hovedlandeveje. 
 

 

Særlige for-

hold/krav 

Omfatter græsslåning under autoværn, og omkring skilte, kantpæle og andre faste gen-

stande jf. kort.  

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Græsset slås i BY og på SIDEANLÆG. 

Detaljeret 

krav 

I byer 

Græs langs kørebane/gang-og cykelsti slås jf. kort. 

Græshøjde min 6 cm og max 12 cm.  

 
På sideanlæg:  

Græs langs kørebane/gang og Cykelsti slås jf kort. 

Græshøjde min 6 cm og max 12 cm.  
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Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

G09 RUNDKØRSEL - MIDTERØ 
 

Beskrivelse 

af elementet 

En rundkørsel er et vejkryds, hvor et antal vejgrene (normalt tre, fire eller fem) er tilsluttet 

en ensrettet kørebane anlagt cirkulært omkring en centralt placeret midterø. Vejgrenene 

benævnes sekundærveje. Til rundkørslen hører et antal heller, som skal lede trafik-

strømmen. Midterøen er en helle placeret centralt i rundkørslen, hvorom trafikken cirkule-

rer. På vejgrenene kan der være sekundærheller, som anvendes til at kanalisere trafik-

ken. 

 

Til dette element hører KUN MIDTERØEN. 

Der slås under autoværn og omkring skilte, som står i midterøen. 
 

Særligt ud-

seende 

Fremgår af kortbilag til hver rundkørsel 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

   
Rundkørsel på vej 318 km 14,5 

 

Forekomst Forekommer i land og by. 

 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Græsset  på rundkørslens midterø slås  

Detaljeret 

krav 

I byer og åbent land:  Græs i rundkørsler slås jf. kort. 

                                        Græshøjde min. 6 og max 12 cm.  
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

G11 AUTOVÆRN/FODHEGN 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Græsslåning under og omkring autoværn eller fodhegn. 

Autoværn er en konstruktion, der har til formål primært at begrænse personskader ved at 

opfange, nedbremse eller afvise køretøjer, som utilsigtet kommer uden for kørebanen
 

 

Fodhegn er et lavt hegn – ofte kun 20-30 cm højt – som skal lede gående udenom ud-

valgte arealer, fx en fin græsplæne. 

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

  
Græs langs fodhegn  

 

     

Græs under autoværn 

 

Forekomst Autoværn forekommer langs alle typer veje 

Fodhegn forekommer langs øvrige veje og på sideanlæg. 

 

Særlige for-

hold/krav 

Græsslåning under autoværn omfatter græsslåning fra 10 cm foran autoværn til 10 cm 

bagved autoværnsstolpe.  Under fodhegn slås som under autoværn. 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

. 

Detaljeret 

krav 

Klippehøjde: 6-8 cm  

 

Hyppighed 

og periode 

 

Der skal slås græs efter bestilling fra Vejdirektoratet. 

 

  



Vejdirektoratet – Samlet driftsudbud 2012 April  2012 /Revision 2 af 15. april 2013 

Løbende Vejdrift Side 357 af 436 

Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

G12 SKILT 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Græsslåning foran skilte. 
Et skilt er en foranstaltning til regulering af trafikken og vejledning af trafikanterne ved 
færdselstavler og vejvisningstavler og omfatter både stander/mast og tavle(r). 

 

 

Særligt ud-

seende 

Skilte må ikke være skjult af højt græs og skal være synlige i hht. dette princip:  
 

 
 

Tavletype Sigt motorvej Sigt Hovedvej Sigt hovedvej i 50 km 
zone 

Advarselstavler 
Vigepligtstavler 
Forbudstavler 
Påbudstavler 
Incl undertavle 
Orienteringstavler 
Afstandstavler 

230 160 125 

Målene er i meter 
 

Foto - Ek-

sempler 

 
Eksempel på lavt placerede skilte 
 

Forekomst Forekommer på alle veje i åbent land. 
 

Særlige for-

hold/krav 

Der slås rent ved tavler/skilte, hvor højden af den laveste del er lig med eller mindre end 
0,5 m, så skiltet fremstår synligt for trafikanterne.

 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres: 

Der slås græs foran skilte 

Detaljeret 

krav 

Der klippes i hht. krav om synlighed og fritrum foran skilte, hvis underkant er placeret la-
vere end 50 cm over jordoverfladen. 
 
Klippehøjden mindst 6 cm. 
 

Hyppighed 

og periode: 

Der skal slås græs efter bestilling fra Vejdirektoratet. 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

G13 AFFALDSSTATIV (skraldestativ) 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Græsslåning omkring affaldsstativ. 

Er et stativ eller en beholder med en pose, hvori trafikanter kan smide deres affald. Stati-

vet kan have mange forskellige udformninger og størrelser. 
 

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

  
Græsslåning omkring affaldsstativ ved busholdeplads på vej 106 km 17,1 

 

Forekomst Står som regels hvor der færdes mange mennesker – fx, ved busholdepladser og på vi-

gepladser i åbent land.
  

 

Særlige for-

hold/krav 

.. 

 

 Tilstandskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Græsslåning omfatter slåning i en radius af 3 m rundt om affaldsstativer i åbent land, som 

står hvor de omkringliggende græsarealer kun slås to gange om året. 

 

Detaljeret 

krav 

I åbent land:   
Græshøjde min 6 cm max 12 cm  
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Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

G14 FAST INVENTAR 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Græsslåning omkring øvrigt fast inventar som fx belysningsmaster, stolper, højtstående 

brønddæksler, træer, skiltestandere, teknikskabe, skraldestativer, milepæle m.m.  
 

 

Særligt ud-

seende 

 

 

 

Foto - 

Eksempler 

 
Eksempel på fast inventar 

Forekomst  

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Der skal udføres græsslåning i en radius af 5 m rundt om genstande 

 

Detaljeret 

krav 

Klippehøjde: 6-8 cm  

 

Hyppighed 

og periode 

Der skal slås græs efter bestilling fra Vejdirektoratet 
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Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

G15 OVERSIGTSAREAL 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Græsslåning af oversigtsareal. 
Oversigt er en trafikants uhindrede udsyn til andre trafikanter, til afmærkning, eller til gen-
stande på kørebane eller sti. 
Oversigtsareal er sigtfladens lodrette projektion på færdigvejsoverflade og terræn. 

 

 

Særligt ud-

seende 

 
Oversigtsareal (vist med blåt) i prioriteret vejkryds uden primærhelle og uden cykelsti på 
primærvejen 

 
Oversigtsareal (vist med blåt) i prioriteret vejkryds med primærhelle, men uden 
cykelsti på primærvejen 
 

 
Oversigtsareal (vist med blåt) i prioriteret vejkryds med cykelsti på primærvejen 
 
Oversigtslængden ls ad sekundærvejen skal være 3 m fra hajtænder.  
Oversigtslængden lp ad primærvejen afhænger af den ønskede hastighed og skal være 
mindst de værdier, som fremgår af tabellen: 

Ønsket hastighed VØ 
(km/h) 

50 60 70 80 

Oversigtslængde ad 
primærvej (m) 

165 195 225 250 

 
Lpc = 55 m for cykelstier med knallertkørsel 
Lpc = 43 m for cykelstier uden knallertkørsel 
 
Ovenstående jf. Vejregler for Veje og stier i åbent land, Hæfte 4.- 1Prioriterede vejkryds side 27-29 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

 

Særligt ud-

seende 

 
Bevoksning må ikke overskride kravet om fri sigt i lige linie 80 cm over terræn på statsve-

jen og på sidevejen. 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

  
Græsslåning af oversigtsareal ved sidevej på vej 448 km 8,7 

 

Forekomst Langs alle veje 

 

Særlige for-

hold/krav 

Dette element omfatter den yderligere græsslåning, der skal ske på yderrabatten langs 

kørebanen(G01) for at sikre ordentlig oversigtsforhold for trafikanterne hele året 

 

Hvis der står autoværn indenfor slåningsarealet, skal der slås til 10 cm foran autoværn og 

fra 10 cm bagved autoværnsstolpe. 

 

Der slås en meter bag autoværnet. Det betyder, at der skal slås i 3,75 m (+ autoværnet 

tykkelse) bredde, hvis autoværnet står fx 2,75 m fra kørebanekant 

 

 

 Udførelseskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Græsset på oversigtsareal slås. 

Detaljeret 

krav 

I åbent land: Oversigter slås på det anførte areal. 
Klippehøjden min 6 cm 
Der slås rent omkring alle faste genstande i oversigtarealer. 
 

Hyppighed 

og periode 

Slås på bestilling af Vejdirektoratet 
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Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

G16 OVERSIGTER I KURVER - SIGTELINJER 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Græsslåning i kurver – sigtelinier. 
Sigtelinier er en ret linje mellem et øjepunkt (a) og et objektpunkt. 
Sigtelængden er den største afstand målt i vejens tracé, i hvilken man fra et øjepunkt (a) 
kan se et objektpunkt, således at også alle nærmere liggende objektpunkter kan ses.  
 

Særligt ud-

seende: 

Stedvist løber oversigten i kurver ind over græsarealer og for at bevare oversigten skal 
græsset slås på den del, der ligger inden for sigtelinjer (d), jf følgende: 

 
Sigtelinje på 80 km veje 185 m 
Sigtelinje på 90 km veje 220 m 

R = den radius, som vejen er projekteret med 
 
d kan findes i nedenstående figur: 
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Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

 
 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

  
Eksempel på oversigt i kurve på vej 704 km14,8 
 

Forekomst I horisontalkurver ofte i kombination med vertikalkurver på alle vejtyper. 
 

Særlige for-

hold/krav 

Vejregel: Trafikarealer land, Hæfte 2, Tracering, 2008, side 18 – 22 
 
Vegetation i oversigtsarealet max 0,8 m højt, jf. Vejregler for Veje og stier i åbent land, Hæfte 

4.- 1Prioriterede vejkryds side 27-30 
 

Hvis der står autoværn indenfor slåningsarealet, skal der slås til 10 cm foran autoværn og 
fra 10 cm bagved autoværnsstolpe. 
 
Der slås en meter bag autoværnet. Det betyder, at der skal slås i 3,75 m (+ autoværnet 
tykkelse) bredde, hvis autoværnet står fx 2,75 m fra kørebanekant 

 

 Udførelseskrav 
Hvad skal 

der gøres: 

Der slås græs i oversigter i kurver incl. omkring alle kantpæle, skilte og andre faste gen-

stande. 

Der slås ikke længere ind end til skel. 

Detaljeret 

krav 

Klippehøjde:6 - 8cm.  
 

Hyppighed 

og periode 

Udføres på bestilling fra Vejdirektoratet 

  



Vejdirektoratet – Samlet driftsudbud 2012 April  2012 /Revision 2 af 15. april 2013 

Løbende Vejdrift Side 364 af 436 

Vejdrift (DRI) Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-Teknik-DRI) 

 

 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

G17 BRUGSPLÆNER 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Brugsplænen har stor brugsmæssig værdi, men plænen er også et dekorativt element, 

som 

store grønne flader. Kanter er nogenlunde rette og præcise. Der forekommer bare pletter 

efter slid, ukrudt og spredte løvsamlinger i mindre omfang. Vissent afklip og løv 

forekommer i mindre omfang, men må ikke give skader på plænefladen. 

Plejen sigter mod at opnå en sammenhængende græsflade  

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

 

  
Brugsplæne langs vej 136 km 24,9 

 

Forekomst  

Særlige for-

hold/krav 

Der slås omkring alle kantpæle, under autoværn , faste genstande og skilte 

Hvis der vokser forårsløg i græsset må første slåning tidligst udføres, når bladene på 

løgplanterne er visnet ned. 

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Græsset slås, så tilstanden altid overholdes 

Detaljeret 

krav 

I åbent land og byer: Græshøjde min 6 max 12 cm.  
Brugsplæner slås i byer jf. kort.  
 

På sideanlæg: Græshøjde min 6 max 12 cm.  Slås jf. kort.  
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

G18 NATURGRÆS 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Naturgræs anvendes på arealer, hvor man ønsker at lade jordbundsforholdene og andre 
vækstvilkår præge udtrykket uden yderligere styring 
 

Særligt ud-

seende 

Plejen består hovedsagelig i overvågning af arealet, så man kan forhindre tilgroning, 
 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

   
Naturgræs på Farø rasteplads 

  
Naturgræs langs vej 133 km 22,8 
 

Forekomst Langs alle vejtyper. 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

. 

Detaljeret 

krav 

Klippehøjde: 6-8 cm  
 

I det åbne land:  
Naturgræs slås i den anførte bredde 
 

I byer: Naturgræs slås jf. kort. 
 

På sideanlæg: Naturgræs slås jf. kort. Slåning i 6-8 cm højde inkl. evt.efterklipning.  
 

Det afslåede græs skal opsamles efter nærmere aftale med Vejdirektoratet. 
Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise udføres kun efter aftale med Vejdirektoratet. 
 

Hyppighed 

og periode 

Der slås græs efter bestilling fra Vejdirektoratet 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

G19 FÆLLEDGRÆS 

 

Beskrivelse 

af elementet 

Fælledgræs tåler et aktivt friluftsliv, men er ikke egnet til boldspil. Fælledgræs er mellem-

højt til højt græs med et begrænset indslag af anden flora. 

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

  

Forekomst  

Særlige for-

hold/krav 

Der slås også om eventuelle faste genstande (brønde, teknikskabe, bænke, affaldskurve, 

skilte mm), der står i fælledgræs. 

Hvis der vokser forårsløg i græsset må 1. slåning tidligst udføres, når bladene på løg-

planterne er visnet ned.  

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Græsset slås, så tilstanden altid overholdes 

Detaljeret 

krav 

På sideanlæg:: 
Der slås jf. kort.  
 
Græshøjden min 6 - max 20 cm  
Ved sidste slåning i vækstsæsonen skal klippehøjden være 6 cm. 
 
Grene større end ø 5 cm fjernes (hele året). 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

G20 OVERDREV 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Overdrev er en kulturbetinget vegetationstype. Vegetationen består af lysåbne græs- og 

urtesamfund på tørbund med islæt af en række karakteristiske arter samt ofte spredte 

træer og buske.
  

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

 
Eksempel på overdrev 

Forekomst Langs alle typer veje og på sideanlæg 

 

Særlige for-

hold/krav 

Hvis der vokser forårsløg i græsset må 1. slåning tidligst udføres, når bladene på løg-

planterne er visnet ned.  

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres: 

 

Detaljeret 

krav 

Klippehøjde: 6-8 cm  

 

På sideanlæg::  

Overdrev slås i den anførte bredde. 

Det aftales, hvorvidt det afslåede materiale skal opsamles og bortkøres 
  

  

Hyppighed 

og periode 

På sideanlæg:  

Overdrev slås på bestilling af Vejdirektoratet 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

G21 STRANDENG 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Strandeng er en kulturbetinget salttålende vegetationstype domineret af lysåbne lave 

græs- og . urtesamfund, der er opstået ved græsning eller høslet langs kysten..
  

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

 
Eksempel på strandeng 

Forekomst  

Særlige for-

hold/krav 

.  

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

 

Detaljeret 

krav 

Klippehøjde: 6-8 cm 
 

 

På sideanlæg::  

Strandeng slås i et nærmere aftalt omfang.  

  

Hyppighed 

og periode 

 

På sideanlæg:  

Strandeng slås på bestilling af Vejdirektoratet 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

G22 STRAND OG KLIT 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Klitter er vindomlejrede sandformationer, der dannes, hvor sand i tilstrækkelige mængder 

aflejres af vinden. Formerne bestemmes af sandet, vinden og vegetationen. Findes især 

langs kyster med sandet jordbund. 

 

Særligt ud-

seende 

 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

 
Eksempel på strand og klit 

Forekomst  

 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

 

Detaljeret 

krav 

Strand og klit slås kun i et nærmere aftalt omfang.  

  

Hyppighed 

og periode 

 

Strand og klit slås på bestilling af Vejdirektoratet 
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G24 GRØFTER 
 

Beskrivelse 

af elementet 

 

Græsslåning af grøfter. 
 
Afgrænsning : 
En grøft er en åben afvandingskonstruktion til bortledning af overfladevand og grundvand. 
 

Funktion: 
Grøfter anlægges normalt på hver side af en vej ( i åbent land ) for opsamling og bortled-
ning af det regnvand, der falder på vejen og løber ud over kronekanterne, samt det vand, 
der fra vejen og/eller det omkringliggende terræn, søger ned mod grøften, herunder via 
nedløbsbrønde. 
 

Konstruktion : 
Grøfter er normalt udformet med trapezformet tværsnit. 
Vertikalt følger grøfte normalt vejens forløb, når vejen ligger i afgravning, eller terrænets 
forløb, når vejen ligger i påfyldning. 
Grøftebunden ligger normalt min. 50 cm under terræn og min. 30 cm under planumkant  
(yderste, laveste kant af underbundens overflade ). Grøfter anlægges sædvanligvis med et 
længdefald på min. 1 ‰.  

Særligt ud-

seende 

Grøftens konstruktion og udformning bestemmes sædvanligvis af dens funktion på bag-
grund af følgende parametre : 

 langs vej anlagt i afgravning eller i påfyldning 

 sideanlæg afhængig af skråninger ( sædvanligvis mindre end skråningsanlægget ) 

 konstant vandførende eller ej 

 bundbredde på min. 35 cm 

 hel / delvis ”befæstet” bund, med sten, fliser e.a. 

 med / uden underløb ( se elementbeskrivelse for underløb ) 

 med / uden faunapassager 
 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

  
Grøfter langs vej 429 km 11,6 
 

Forekomst Grøfter forekommer sædvanligvis kun langs veje i åbent land eller langs veje uden for by-
mæssig bebyggelse, afhængig af vejens konstruktion og placering. 

Særlige for-

hold/krav 
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 Udførelseskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Græsslåning af grøfter omfatter: 

 græsslåning på grøfteskråninger og grøftebund 

 Græsslåning af 1m på begge sider af grøftens kronekant. 

Detaljeret 

krav 

Klippehøjde: 6-8 cm.. 

 

Hyppighed 

og periode 

Efterår:  På bestilling fra Vejdirektoratet slås græs i perioden 15/8 – 1/11. 
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G25 OVERSIGTER VED RAMPER og sammenfletninger 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Græsslåning af oversigter ved ramper og sammenfletninger. 

Oversigt er en trafikants uhindrede udsyn til andre trafikanter, til afmærkning, eller til gen-

stande på kørebane eller sti. 

Oversigtsareal er sigtfladens lodrette projektion på færdigvejsoverflade og terræn. 

 

Særligt ud-

seende 

 
Oversigt ved indfletning 

 

Mindsteværdierne for oversigtslængderne a og b fremgår af tabel:  

Ønsket hastig-

hed VØ (km/h) 

  60 70 80 90 100 >110 

a (m)   125 145 165 185 205 280 

b (m)   60 80 100 120 140 170 
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Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

  
Oversigt i sammenfletning på M10 km14,5 

 

Forekomst Forekommer på alle vejtyper – motorveje, motortrafikveje og hovedlandeveje. 

 

Særlige for-

hold/krav 

Dette element omfatter den yderligere græsslåning, der skal ske på yderrabatten langs kø-

rebanen(G01) for at sikre ordentlig oversigtsforhold for trafikanterne hele året 

 

Der slås omkring alle genstande i det berørte oversigtareal..  

 

 Tilstandskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Græsslåning af oversigt 

Detaljeret 

krav 

I åbent land:  Græshøjde min 6 - max 80cm Oversigter slås i den anførte bredde.  
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16 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR 

BEPLANTNING 

16.1 ALMENT  

Al vedligehold af beplantninger langs statens veje udføres i henhold til følgende normer, regler og vejled-

ninger: 

 Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde 2005 

 Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder, Forskningscentret for skov og landskab 1998 
 

Beskæring af beplantninger skal udføres i henhold til denne vejledning i beskæring af træer og blandede 

beplantninger: http://materialeplatform.emu.dk/materialer/public_bogkort.do?id=12193457 

 

16.1.1 Omfang  

Vedligehold af beplantninger omfatter beskæring af hensyn til krav til fritrumsprofil og trafiksikkerhed samt 

udtyndinger i bevoksninger langs vejstrækninger. 

 

16.1.2 Entreprenørens ydelser 

Entreprenøren skal acceptere at anden entreprenør udfører beskæring/rydning af bevoksning i forbindel-

se med vedligehold af anden entreprise – bl.a. friklipning af adgang til teknikskabe. 

 

16.2 KVALITETSKRAV  

Tilstandskrav er gældende for  

 Beskæringer af hensyn til krav til fritrumsprofil.  

 Beskæringer langs oversigter ved sideveje. 

 Beskæring for fri sigt til skilte. 
 

Tilstandskrav er beskrevet i elementbeskrivelserne jf. BILAG-LVD-DRI-7.11 – se side 359 - 365 

 

Udførelseskrav er gældende for al øvrigt vedligehold af beplantninger i henhold til elementbeskrivelser-

ne jf. BILAG-LVD-DRI-7.11 og BILAG-LVD-DRI-7.12 se side 359 – 388. 

 

Efter udført arbejde må intet spild forekomme på befæstede arealer. 

 

16.3 MATERIEL  

Til beskæringsarbejder må der kun benyttes skærende maskiner/redskaber til arbejdet, så snitflader efter-

lades glatte. 

16.4 UDFØRELSE 

Beskæring af beplantninger skal udføres i henhold til vejledning i beskæring af træer og blandede be-

plantninger, AMU, juni 2009.  

http://materialeplatform.emu.dk/materialer/public_bogkort.do?id=12193457
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Arbejdet skal koordineres med græsslåning i efteråret, så afskåret materiale bliver sønderdelt ved græs-

slåningen. 

Vedligehold af beplantninger omfatter følgende: 

 

16.4.1 Fritrumsbeskæring– TILSTANDSKRAV 

Krav til fritrum langs veje, stier og fortove er som vist herunder. 

 

 
 

Der beskæres, så det krævede fritrumsprofil opfyldes – dog aldrig længere ind end til skel. 

 

16.4.2 Beskæring langs oversigtsarealer – TILSTANDSKRAV 

Der beskæres så krav til oversigt fra sideveje er opfyldt: 

 

 

 
 

Detaljeret beskrivelse findes på elementbeskrivelsen BF02 – se BILAG-LVD-DRI-7.11 
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16.4.3 Beskæring for sigt til skilte – TILSTANDSKRAV 

Der sikres fri sigt til skilte langs statsvej ved at beskære således: 

 

 
 

 

Tavletype Sigt motorvej Sigt Hovedvej Sigt hovedvej  

i 50 km zone 

Advarselstavler 

Vigepligtstavler 

Forbudstavler 

Påbudstavler 

Inkl. undertavle 

Orienteringstavler 

Afstandstavler 

230 160 125 

Målene er i meter 

 

16.4.4 Øvrig vedligehold af beplantninger– UDFØRELSESKRAV 

Al øvrig vedligehold af beplantninger foretages på udførelseskrav. 

 

16.4.4.1 Klipning af hæk og pur  

Hækkens form skal overholde mål. Bøg klippes 1 gang i august. Andre arter klippes 1 gang i juni og 1 

gang i august. Smig på sider 2cm pr. meter hækhøjde.  

 

Maks. klippeafvigelse 3cm på 3m retskede. Sider og top skal klippes i lige linjer i hele hækkens længde. 

Maks. klippeafvigelse i hele hækkens længde er 5cm. 

 

Al afklip opsamles og bortkøres.  

 

16.4.4.2 Jorddækning  

Der udlægges et 15cm tykt lag flis i ø100cm omkring frugttræer, heistere og højstammede træer. 

I bede udlægges et 15cm tykt lag flis i hele bedets udstrækning. Planterne i bedet må ikke dækkes heraf, 

men løftes fri af flisen. 

Flis: Barkflis fri for savsmuld, flager maks. 5 x 5cm. 

 

16.4.4.3 Jordbearbejdning 

Der fræses i min. 15cm dybde mellem beplantningen i hele bevoksningens udstrækning. De blivende 

planter må ikke beskadiges under arbejdets udførelse. 
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Princip for beskæring af  

grene på træer: 

Efter endt fræsning udjævnes jordoverfladen ved rivning eller lignende, så den er pæn og jævn at se på 

og klar til flisdækning. 

 

16.4.4.4 Afslåning af uønsket vegetation 

Al uønsket vegetation slås og det afslåede materiale fjernes.  

 

16.4.4.5 Gødskning  

Omkring skovplanter gødskes med 30 gram N-P-K, Nitrophoska. 

Frugttræer, heistere og højstammede planter gødskes med 100 gram N-P-K, Nitrophoska  

Sammenhængende bevoksninger der udgør en flade gødskes med 5 kg N-P-K, Nitrophoska pr. 100 m
2
. 

 

16.4.4.6 Opbinding  

Træer med opbindinger kontrolleres for korrekt siddende opbinding og stabil stok. 

Ødelagte/defekte opbindinger og pæle udskiftes. Der må ikke benyttes trykimprægnerede pæle. Når træ-

et vurderes at kunne stå uden støtte, fjernes opbindingen. 

 

Opbindinger til træer: Genbrugsgummi strimler med lærredindlæg inkl. afstandsklods. 

Opbindingspæle: ø6-8cm, længde 200cm, af lærk eller robinie. 

 

Opbinding af slyng- og klatreplanter udføres så alle lange grene er føjet ind til hæftegrundlaget. Grenene 

må ikke knækkes under arbejdet. 

Opbindinger til slyngplanter: som Soft-tie. 

 

16.4.4.7 Beskæring  

På strækninger i åbent land skal alt grenaffald fjernes, skæ-

res til jordkontakt eller flises og fordeles i beplantningen ef-

ter nærmere aftale med Vejdirektoratet.  

 

På strækninger i By skal alt grenaffald fjernes eller flises og 

fordeles i beplantningen. 

 

Træer  

Sideskud fra stammen af højstammede træer fjernes ved 

grenes basis. Knækkede grene skæres af ved basis. 

 

På træer, der trænger til opstam-

ning, fjernes nederste 1-2 grene. 

Beskæring af vanris/fodposer i juli 

og september, 2 gange i alt.  

Maks. stab 5mm.  

 

Frugttræers kroner udtyndes, så 

der er god plads mellem grenene. 
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Buske: 

Enkeltbuske:  

Beskæring af hensyn til blomstring og vækstform 1 gang hvert 3. år. De ældste grene i buske skæres af 

enkeltvis 5-10 cm over jorden og bortkøres. Omfang aftales med tilsynet. 

 

Flader:  

Størrelsesbeskæring af hensyn til bredde og højde samt blomstring og vækstform. Buskene skæres ned 

til 10 cm over jorden og alt afskåret materiale bortkøres eller flises. 

 

16.4.4.7 Udvælgelse af blivetræer i bevoksninger 

Ved udvælgelse af træer til blivetræer i bevoksninger lægges vægt på træernes sundhed og velformede 

stammer og kroner. 

 

16.4.4.8 Udtynding  

Før udtynding skal der være udført udvisning og tyndingstræer være mærket. 

Ved udtynding fældes de træer og buske, som er mærket til fældning. Fældet materiale med grene min-

dre end ø8 cm må efterlades i bevoksningen, når det skæres til jordkontakt eller flises. 

Materiale større end ø8 cm skal fjernes fra bevoksningen. Knusning må benyttes. 

Ved udtyndinger og rydninger tilhører det fældede ved og flis Vejdirektoratet. 

 

16.4.4.9 Ukrudtsbekæmpelse  

Der må forekomme max. 2 % ukrudtsdækning i bede og omkring planter og intet ukrudt må blive højere 

end 10 cm. Ukrudtsbekæmpelse udføres termisk eller med skum. 

 

Affald fra ukrudtsbekæmpelse må ikke efterlades på lokaliteten.  

Der må ikke ske opblanding af jord i flisen i flisdækkede flader. 
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16.5 ELEMENTBESKRIVELSER 

 

Beplantningselement  Nr. 

Fritrumsbeskæring langs færdselsarealer BF01 

Beskæring langs Oversigter ved sideveje BF02 

Beskæring foran skilte BF03 

Beskæring i oversigter i kurver BF04 

Beskæring ved broer BF05 

Prydbuske                            B01 

Bunddækkende buske                   B02 

Busket                               B03 

Frugtbuske B04 

Krat                                 B05 

Busket med overstandere B06 

Prydhæk B07 

Klippet pur                          B08 

Klippet hæk                                  B09 

Fritvoksende hæk                     B10 

Levende hegn                                 B11 

Fritvoksende træer                   B12 

Trægrupper                           B13 

Alléer                               B14 

Trærækker                            B15 

Formede træer                        B16 

Frugttræer                           B17 

Lund                                 B18 

Skov                                 B19 

Stauder B20 

Klatreplanter B21 

Løgvækster B22 

Sommerblomster B23 

Hede B24 

Rosenbede B25 

 

Generelt: Landskabsukrudt som fx. kæmpe bjørneklo må ikke forekomme i beplantningerne. 

 

Elementbeskrivelserne kan ses i BILAG-LVD-DRI-7-11 og 7-12 herunder 
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BF01 FRITRUMSBESKÆRING LANGS FÆRDSELSAREALER 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Fritrumsbeskæring langs færdselsarealer udføres så vejen til enhver tid opfylder kravane 

til trafiksikkerhed og gennemførelse af vejens drift. 

 

Særligt ud-

seende: 

 
Figur 1 Fritrum for kørebane, cykelsti og fortov 

 

Det fritrumsprofil, der er vist på ovenstående tegning, skal til enhver tid holdes fri for bevoksning og 

beplantning. 

Højdekravet gælder for de fulde bredder af fortov, kørebane og cykelsti. 

 

Forekomst Fritrumsbeskæring udføres langs alle færdselsarealer. Gælder også for cykelsti i eget tra-

che. 

 

 

 Tilstandskrav 

Hvad skal der 

gøres 

Fritrumsprofilet skal friholdes for beplantning. 

Detaljeret 

krav 

Kravene gælder både i byer og i det åbne land 

 

Der beskæres, så det krævede fritrumsprofil opfyldes – dog aldrig længere ind end til skel.  

 

Beskæring af beplantninger skal udføres i henhold til denne vejledning i beskæring af 

træer og blandede beplantninger: 

http://materialeplatform.emu.dk/materialer/public_bogkort.do?id=12193457 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://materialeplatform.emu.dk/materialer/public_bogkort.do?id=12193457
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BF02 BESKÆRING LANGS OVERSIGTER VED SIDEVEJE  
 

Beskrivelse 

af elementet 

Fritrumsbeskæring skal sikre fri sigt til tværgående færdsel ved sideveje.  
 
Oversigt er en trafikants uhindrede udsyn til andre trafikanter, til afmærkning, eller til genstande 
på kørebane eller sti. 
Oversigtsareal er sigtfladens lodrette projektion på færdigvejsoverflade og terræn 

Særligt ud-

seende 

 
Fig 2. Oversigtsareal (vist med blåt) i prioriteret vejkryds uden primærhelle og uden 
cykelsti på primærvejen 
 

 
Fig 3 Oversigtsareal (vist med blåt) i prioriteret vejkryds med primærhelle, men uden 
cykelsti på primærvejen 
 

 
Fig 4 Oversigtsareal(vist med blåt)  i prioriteret vejkryds med cykelsti på primærvejen 
 
Oversigtslængden ls ad sekundærvejen skal være 3 m fra hajtænder.  
Oversigtslængden lp ad primærvejen afhænger af den ønskede hastighed og skal være mindst 
de værdier, som fremgår af tabellen: 

Ønsket hastighed VØ 
(km/h) 

50 60 70 80 

Oversigtslængde ad 
primærvej (m) 

165 195 225 250 

 
Lpc = 55 m for cykelstier med knallertkørsel 
Lpc = 43 m for cykelstier uden knallertkørsel 
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Ovenstående jf. Vejregler for Veje og stier i åbent land, Hæfte 4.- 1Prioriterede vejkryds side 27-29 

 

Forekomst Fritrumsbeskæring udføres ved sidevejstilslutninger f.eks. kommuneveje, private fællesveje, 

sideanlæg men ikke ved indkørsler til enkeltejendomme eller markoverkørsler 

 

Særlige for-

hold/krav 

Gode oversigtsforhold skal sikre at trafikanter i forbindelse med færdsel har godt udsyn så de 

kan se andre trafikanter, der kan have betydning for deres egen færdsel og den generelle 

færdselssikkerhed.  

 

Herudover drejer det sig om at kunne se afmærkning, at have god mulighed for at orientere sig, 

samt at kunne opdage genstande så betids, at man rent trafikkersikkerhedsmæssigt kan nå at 

reagere. 

 

 

 Tilstandskrav 

Hvad skal der 

gøres: 

Træer og buske skal fjernes eller beskæres på arealer vist med blåt på ovenstående illustratio-

ner. 

 

Detaljeret 

krav 

I DET ÅBNE LAND, I BYER OG PÅ SIDEANLÆG: 

Der skal til en hver tid være uhindret sigt  i oversigtsareal fra 80 cm til 2,6 m højde. 

 

Der beskæres, så det krævede fritrumsprofil opfyldes – dog aldrig længere ind end til skel.  

 

Beskæring af beplantninger skal udføres i henhold til denne vejledning i beskæring af træer og 

blandede beplantninger: 

http://materialeplatform.emu.dk/materialer/public_bogkort.do?id=12193457 

 

 

 

  

http://materialeplatform.emu.dk/materialer/public_bogkort.do?id=12193457
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BF03 BESKÆRING FORAN SKILTE 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Beskæring af beplantning for at sikre fri sigt til skiltet. 

 

Særligt ud-

seende 

 
 

Tavletype Sigt motorvej Sigt Hovedvej Sigt hovedvej i 50 km 

zone 

Advarselstavler 

Vigepligtstavler 

Forbudstavler 

Påbudstavler 

Incl undertavle 

Orienteringstavler 

Afstandstavler 

230 160 125 

Målene er i meter 

 

Forekomst Arealerne kan forekomme langs alle vejtyper. 

 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 Tilstandskrav 

Hvad skal der 

gøres 

Fritrumsprofilet foran skilte friholdes for bevoksning  

 

Detaljeret 

krav 

I DET ÅBNE LAND, I BYER OG PÅ SIDEANLÆG: 

Al opvækst i oversigtsarealet skal beskæres eller fjernes, så hele skiltet er synligt. 

 

Der beskæres så det krævede fritrumsprofil opfyldes.  

 

Beskæring af beplantninger skal udføres i henhold til denne vejledning i beskæring af 

træer og blandede beplantninger: 

http://materialeplatform.emu.dk/materialer/public_bogkort.do?id=12193457 

 

 

 

  

http://materialeplatform.emu.dk/materialer/public_bogkort.do?id=12193457
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Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

BF04 Fritrumsbeskæring i Oversigter i kurver 
 

Beskrivelse 

af elementet: 

 

Oversigter i kurver Er en ret linje mellem et øjepunkt (a) og et objektpunkt. 
Sigtelængden er den største afstand målt i vejens tracé, i hvilken man fra et øjepunkt (a) 
kan se et objektpunkt, således at også alle nærmere liggende objektpunkter kan ses 
 

Særligt ud-

seende: 

 
Sigtelinje S på 80 km veje 185 m 
Sigtelinje S på 90 km veje 220 m 
R = den radius, som vejen er projekteret med 
d kan findes i nedenstående figur: 
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Forekomst I horisontalkurver ofte i kombination med vertikalkurver på alle vejtyper. 

 

Særlige for-

hold/krav 

Vejregel: Trafikarealer land, Hæfte 2, Tracering, 2008, side 18 - 22 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Fritrumsprofilet i oversigter i kurver friholdes for generende bevoksning  

Træer og buske skal fjernes eller beskæres 

 

Detaljeret 

krav 

I DET ÅBNE LAND, I BYER, PÅ SIDEANLÆG OG PÅ RAMPER: 

 

Al vækst i oversigtsarealet skal beskæres, så sigtelængden jf. særligt udseende altid over-

holdes.  

 

Alle grene, der rager indenfor det anførte krav til fritrum, beskæres så den krævede frie sigt 

opfyldes - dog max til skel 

 

Hyppighed 

og periode 

Udføres kun på bestilling fra Vejdirektoratet 
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BF05 BESKÆRING VED BROER 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Arbejdet omfatter fjernelse af al bevoksning på den nærmeste 2,0 m fra broelementerne, 

herunder fløje, kantbjælker og skråningsbeklædninger  

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto 

  
Eksempel på areal at udføre fritrumsbeskæring på ved broer. 

 

Forekomst Arealerne kan forekomme langs alle vejtyper 

 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal der 

gøres 

Fritrumsprofilet ved broer friholdes for bevoksning  

 

Detaljeret 

krav 

Træer og buske skal fjernes eller beskæres. 

 

Alle grene, der rager indenfor det anførte krav til fritrum, beskæres så det krævede 

fritrumsprofil opfyldes - dog max til skel. Der beskæres i fuld vegetationshøjde, så det ikke 

kan dryppe ned på broen. 

Afskåret materiale fjernes eller flises. 

 

Beskæring af beplantninger skal udføres i henhold til denne vejledning i beskæring af 

træer og blandede beplantninger: 

http://materialeplatform.emu.dk/materialer/public_bogkort.do?id=12193457 

 

Hyppighed og 

periode 

Udføres på bestilling fra Vejdirektoratet 1 x årligt. 

  

http://materialeplatform.emu.dk/materialer/public_bogkort.do?id=12193457
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B01  PRYDBUSKE. 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Prydbuske bruges solitært (= enkeltstående) eller i grupper. Oplevelsen sker primært i 

kraft af buskenes blomstring, løv, høstfarve, frugter eller anden særlig karakter. Den en-

kelte plantes fremtoning har stor betydning.  

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto 

 
Eksempel på prydbusk – her en dronningebusk 

Forekomst  

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal der 

gøres 

Planterne skal plejes og renholdes for ukrudt 

Detaljeret 

krav 

I DET ÅBNE LAND: 

Plejebeskæring: 

 Enkeltgrene 

 Total nedskæring til 15 cm højde. 

 Affaldet flises eller køres bort  

Ukrudtsbekæmpelse: 

 Ukrudt forekommer ikke efter lugning 

 

I BYER: 

Plejebeskæring: 

 Enkeltgrene 

 Total nedskæring til 15 cm højde. 

 Affaldet flises eller køres bort 

Ukrudtsbekæmpelse 

 Ukrudt forekommer ikke efter lugning 

 

PÅ RAMPER:  

Vedligeholdes som åbent land eller byer afhængig af rampens placering. 

 

Hyppighed og 

periode 

Udføres kun efter aftale med Vejdirektoratet 
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B02 Bunddækkende buske 
 

Beskrivelse 
af elementet 

Bunddækkende buske anvendes til fladedækkende og ensartede beplantninger. Den ens-
artede virkning opnås med en tæt planteafstand og buske af samme art.  
 

Særligt ud-
seende 

 

Foto: 

   
Eksempel på bunddækkende buske: kranstop                                 og snebær 

Forekomst  

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal der 
gøres: 

Planterne skal plejes og renholdes for ukrudt 

Detaljeret 
krav 

I DET ÅBNE LAND: 
Plejebeskæring: 
 Enkeltgrene  
 Total nedskæring til 15 cm højde.  
 Sideklipning 
 Affaldet flises eller køres bort. 
 
Ukrudtsbekæmpelse: 
 Ukrudt forekommer ikke efter lugning 
 
I BYER OG PÅ SIDEANLÆG: 
Plejebeskæring: 
 Enkeltgrene  
 Total nedskæring til 15 cm højde.  
 Sideklipning 
 Affaldet flises eller køres bort. 
 
Ukrudtsbekæmpelse: 
 Ukrudt forekommer ikke efter lugning 
 
 
PÅ RAMPER 
Vedligeholdes som åbent land eller byer afhængig af rampens placering. 
Affaldet flises eller køres bort 
 

Hyppighed og 
periode 

Udføres kun efter aftale med Vejdirektoratet 
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B03 Busket  
 

Beskrivelse 

af elementet 

 

Busket danner og adskiller rum samt afgrænser arealer. Busketter kan dække store area-

ler. 

De er som oftest sammensat af flere arter.  

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto 

 
Eksempel på busket om toiletbygning på Farø rasteplads 

 

Forekomst  

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal der 
gøres 

Planterne skal plejes og renholdes for ukrudt 

Detaljeret 
krav 

I DET ÅBNE LAND: 
Plejebeskæring: 
 Enkeltgrene  
 Total nedskæring til 15 cm højde.  
 Affaldet flises eller køres bort. 
 
Ukrudtsbekæmpelse: 
 Ukrudt forekommer ikke efter lugning 
 
I BYER OG PÅ SIDEANLÆG: 
Plejebeskæring: 
 Enkeltgrene  
 Total nedskæring til 15 cm højde.  
 Affaldet flises eller køres bort. 
 
Ukrudtsbekæmpelse: 
 Ukrudt forekommer ikke efter lugning 
 
PÅ RAMPER 
vedligeholdes som åbent land eller byer afhængig af rampens placering 
 

Hyppighed og 
periode 

Udføres kun efter aftale med Vejdirektoratet 
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B05 Krat 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Krat danner større massiver af buske og træer, der skaber rum, afgrænser eller giver læ. 

Er ofte sammensat af flere forskellige arter af træer og buske, der sammen danner en 

helhed. 

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto 

 
Eksempel på krat 

Forekomst  

 
 Udførelseskrav 

Hvad skal der 

gøres 

Beplantningen skal plejes, så den er sund og frodig 

Detaljeret 

krav 

I DET ÅBNE LAND, I BYER, PÅ SIDEANLÆG OG PÅ RAMPER: 

 

Plejebeskæring: 

 

Udtynding: 

typisk 30 % af planterne fældes. 

Stammedele og grene, der er til gene skal bortkøres eller flises. Alle øvrige grene og 

stammer efterlades i beplantningen. 

 

Sidebeskæring: 

Affaldet bortkøres eller flises. 

 

Hyppighed og 

periode 

Udføres kun efter aftale med Vejdirektoratet 
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B06 BUSKET MED OVERSTANDERE  
 

Beskrivelse 

af elementet 

Grupper af buske, busketter eller frugtbuske i grupper, så de udgør en samlet flade og 

med spredte træer i, så træernes kroner løfter sig over buskene. Der er fri luft mellem bu-

skenes top og undersiden af træernes kroner.  

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto 

 
Busket med overstandere af egetræer på Farø rasteplads 

Forekomst  

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Beplantningen skal vedligeholdes 
 

Detaljeret 

krav 

I DET ÅBNE LAND, I BYER , PÅ RAMPER OG SIDEANLÆG: 
Foryngelsesbeskæring: 
 Enkeltgrene 
 Nedskæring af enkeltbuske til 15 cm højde 
 Total nedskæring til 15 cm højde.  
 
Udtynding af overstander: 
 Så der er 3-5 m luft mellem kronerne. 
 
Kronebeskæring: 
 Træernes kroner opstammes  
 
Beskæring for opnåelse af gennemgående stamme:. 
 Affaldet flises eller køres bort. 
 
I DET ÅBNE LAND: 
Ukrudtsbekæmpelse 
 Ukrudt forekommer ikke efter lugning 
 Affaldet køres bort 
 
I BYER OG PÅ SIDEANLÆG: 
Ukrudtsbekæmpelse 
 Ukrudt forekommer ikke efter lugning 
 Affaldet køres bort 
 
PÅ RAMPER: 
Ukrudtsbekæmpes som åbent land eller byer afhængig af rampens placering. 

Hyppighed 

og periode 

Udføres kun efter aftale med Vejdirektoratet 
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B08 Klippet pur 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Klippet pur danner rum eller ensartede flader og har et dekorativt formål. Det ensartede 

udseende kommer af en præcis geometrisk form og planter af samme art. Planterne står 

tæt. 

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto 

         
Eksempel på bøgepur  

Forekomst  

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal der 

gøres 

Beplantningen skal klippes og renholdes for ukrudt 

Detaljeret 

krav 

I DET ÅBNE LAND, 

Klipning: 

 Puret klippes. 

 Affaldet flises eller køres bort 

 

Ukrudtsbekæmpelse 

 Ukrudt forekommer ikke efter lugning 

 

I BYER OG PÅ SIDEANLÆG: 

Klipning: 

 Puret klippes. 

 Affaldet flises eller køres bort 

 

Ukrudtsbekæmpelse 

 Ukrudt forekommer ikke efter lugning 

 

PÅ RAMPER: 

Ukrudtsbekæmpes som åbent land eller byer afhængig af rampens placering.  

Hyppighed og 

periode 

Udføres kun efter aftale med Vejdirektoratet 
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B09 Klippet hæk  
 

Beskrivelse 

af elementet 

Klippet hæk danner rum eller har et dekorativt formål. Det ensartede udseende kommer 

af en præcis geometrisk form og planter af samme art. Planterne står tæt.  

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto 

 
Eksempel på klippet bøgehæk 

Forekomst  

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal der 

gøres 

Beplantningen skal klippes og renholdes for ukrudt 

 

Detaljeret 

krav 

I DET ÅBNE LAND, 

Klipning: 

 Hækken klippes  

 Affaldet flises eller køres bort 

 

Ukrudtsbekæmpelse 

 Ukrudt forekommer ikke efter lugning 

 

I BYER OG PÅ SIDEANLÆG: 

Klipning: 

 Hækken klippes 

 Affaldet flises eller køres bort 

 

Ukrudtsbekæmpelse 

 Ukrudt forekommer ikke efter lugning 

 

PÅ RAMPER: 

Ukrudtsbekæmpes som åbent land eller byer afhængig af rampens placering.  

Hyppighed og 

periode 

Udføres kun efter aftale med Vejdirektoratet 
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B10 Fritvoksende hæk 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Tæt plantning i en eller flere rækker, der er så lange, at den samlede beplantning har et 
linjeformet udtryk. 
 
Den fritvoksende hæk skaber rum, afgrænser eller giver læ. Virkningen opnås af buske 
med ensartet vækst og en tæt planteafstand i rækken, der erstatter behovet for klipning  
 

Særligt ud-

seende 

 

Foto 

 
Eksempel på fritvoksende hæk af snedrivebusk 

Forekomst  

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal der 

gøres 

Plejen sigter mod, at hækken fastholdes og udvikles som en samlet beplantning 

Detaljeret 

krav 

I DET ÅBNE LAND,  
Plejebeskæring: 
 Enkeltgrene  
 Total nedskæring til 15 cm højde.  
 Affaldet flises eller køres bort. 
 
Ukrudtsbekæmpelse 
 Ukrudt forekommer ikke efter lugning 
 Affaldet køres bort 
 
I BYER OG PÅ SIDEANLÆG: 
Plejebeskæring: 
 Enkeltgrene  
 Total nedskæring til 15 cm højde.  
 Affaldet flises eller køres bort. 
 
Ukrudtsbekæmpelse 
 Ukrudt forekommer ikke efter lugning 
 Affaldet køres bort 
 
PÅ RAMPER: 
Ukrudtsbekæmpes som åbent land eller byer afhængig af rampens placering.  

Hyppighed og 

periode 

Udføres kun efter aftale med Vejdirektoratet 
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B11 Levende hegn 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Er en plantning af en eller flere rækker planter og arter, der tilsammen udgør en linjefor-

met høj beplantning, som sikre lægivning og tæthed. De enkelte arter er underordnet hel-

heden. 

 

Hegn giver læ og afgrænser rum ved hjælp af en stor variation af træer og buske, der 

samtidig bidrager med frodighed, blomster og frugter.  

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto 

 
Eksempel på levende hegn 

Forekomst  

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal der 

gøres 

Begrænset beskæring eller klipning. Døde træer og grenpartier skal fjernes. 

Detaljeret 

krav 

I DET ÅBNE LAND, I BYER OG PÅ SIDEANLÆG: 

  

De yderste rækker: 

Plejebeskæring: 

 Enkeltgrene og døde træer 

 Flises, bortkøres eller efterlades 

 

De inderste rækker: 

Udtynding: 

typisk 30 % af planterne fældes. 

Grene og stammer efterlades i beplantningen. 

 

 

Hyppighed og 

periode 

Udføres kun efter aftale med Vejdirektoratet 
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B12 Fritvoksende træer 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Det fritvoksende træ har en krone, der skal kunne udvikle sig uden konkurrence fra andre 

træer.  

Træet kan have kronen til jorden eller være opstammet.  

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto 

 
Eksempel på fritvoksende træer 

Forekomst  

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal der 

gøres 

Plejen sigter mod at udvikle et sundt og fuldkronet træ 

Detaljeret 

krav 

I DET ÅBNE LAND, I BYER OG PÅ SIDEANLÆG: 

Kronebeskæring: 

 Opstamning 

Beskæring af døde og krydsende grene 

 Kronereduktion 

 

Beskæring på Stammen 

 Fjernelse af vanris 

Evt. stødskud + rodskud 

 

Opbindinger: 

 Efterses og justeres  

 Fjernes 

 

Jorddækning: 

 Udlægning af 15 cm flis om træer i Ø= 1 m. 

Supplering af flislag 

 

Hyppighed og 

periode 

Udføres kun efter aftale med Vejdirektoratet 
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B13 Trægrupper 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Trægrupper er en helhed, hvor flere træer danner en regelmæssig krone. Trægruppen har 

en fælles krone, de kan være tilfældig eller regelmæssigt placeret i forhold til hinanden og 

meget ofte er træerne i trægruppen opstammet. 

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto 

  
Eksempel på trægrupper 

Forekomst  

Særlige for-

hold/krav 

Bør altid være beskrevet med en målsætning  

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal der 

gøres 

Plejen sigter mod at udvikle en sund og fuldkronet trægruppe 

Detaljeret 

krav 

I DET ÅBNE LAND, I BYER OG PÅ SIDEANLÆG: 
Kronebeskæring: 
 Opstamning 

Beskæring af døde og krydsende grene 
 Kronereduktion 
 
Beskæring på Stammen 
 Fjernelse af vanris 

Evt. stødskud + rodskud 
 
Opbindinger: 
 Efterses og justeres  
 Fjernes 
 
Jorddækning: 
 Udlægning af 15 cm flis om træer i Ø= 1 m. 

Supplering af flislag 
)
 

Hyppighed og 

periode 

Udføres kun efter aftale med Vejdirektoratet 
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B14 Alléer  
 

Beskrivelse 

af elementet 

En allé er mindst to parallelle trærækker, der danner en helhed. Det enkelte træ er under-

lagt helheden og alle træer er af samme art. 

Anvendes til at markere veje og stier  

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto 

   
Eksempel på Allé på vej 714 ved Hvidkilde 

Forekomst  

Særlige for-

hold/krav 

Bør altid være beskrevet med en målsætning  

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal der 

gøres 

Plejen sigter mod at udvikle en sund og fuldkronet alle 

Detaljeret 

krav 

I DET ÅBNE LAND, I BYER OG PÅ SIDEANLÆG: 

Kronebeskæring: 

 Opstamning 

Beskæring af døde og krydsende grene 

 Kronereduktion 

 

Beskæring på Stammen 

 Fjernelse af vanris 

Evt. stødskud + rodskud 

 

Opbindinger: 

 Efterses og justeres  

 Fjernes 

 

Jorddækning: 

 Udlægning af 15 cm flis om træer i Ø= 1 m. 

Supplering af flislag 

 

Hyppighed og 

periode 

Udføres kun efter aftale med Vejdirektoratet 
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B15 Trærækker  
 

Beskrivelse 

af elementet 

Dannes af en række træer, der danner en helhed. Det enkelte træ er underlagt helheden 

og alle træer er som oftest af samme art. 

 

Anvendes til at markerer veje og stier eller afgrænse arealer eller rum  

 

Særligt ud-

seende 

 

Forekomst 

 
Eksempel på trærækker  

Særlige for-

hold/krav 

Bør altid være beskrevet med en målsætning  

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal der 

gøres 

Plejen sigter mod at udvikle en sund og fuldkronet trærække 

Detaljeret 

krav 

I DET ÅBNE LAND, I BYER OG PÅ SIDEANLÆG: 

Kronebeskæring: 

 Opstamning 

Beskæring af døde og krydsende grene 

 Kronereduktion 

 

Beskæring på Stammen 

 Fjernelse af vanris 

Evt. stødskud + rodskud 

 

Opbindinger: 

 Efterses og justeres  

 Fjernes 

 

Jorddækning: 

 Udlægning af 15 cm flis om træer i Ø= 1 m. 

Supplering af flislag 

 

Hyppighed og 

periode 

Udføres kun efter aftale med Vejdirektoratet 
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B16 Formede træer  
 

Beskrivelse 

af elementet 

Formede træer har et dekorativt formål. De kan stå frit, i række, alléer eller i grupper. 
 

Særligt ud-

seende 

Der findes mange forskellige former. De mest kendte er: 

 stævnet (Stammen kappet i indtil ½ m over jorden),  

 stynet (Stammen kappet i 2-3 m højde hvorfra mange ny skud bryder),  

 stammehække (hække på en stamme) samt  

 sporebeskårede træer (træer, der hvert år klippes tilbage til samme punkt på grenene, 
så der efterhånden dannes en knude på hver gren).

 
 

 

Foto 

 
Eksempel på formerede træer 

Forekomst  

Særlige for-

hold/krav 

Bør altid være beskrevet med en målsætning  

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal der 

gøres 

Plejen sigter mod, at elementet fastholdes som formede træer 

Detaljeret 

krav 

I DET ÅBNE LAND, I BYER OG PÅ SIDEANLÆG: 
Stævning: 
 i samme højde som hidtil. 

 

Styning 
 i samme højde som hidtil. 
 

Sporebeskæring: 
Fjernelse af vanris 
 

Beskæring på Stammen: 
 Fjernelse af vanris 

Evt. stødskud + rodskud 
 

Opbindinger: 
 Efterses og justeres  
 Fjernes 
 

Stammehæk: 
 Klipning  
 

Ukrudtsbekæmpelse: 
 Ukrudt forekommer ikke efter lugning  
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Dækning: 
 Udlægning af 15 cm flis om træer i Ø= 1 m. 
Supplering af flislag 

Hyppighed og 

periode 

Udføres kun efter aftale med Vejdirektoratet 
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B17 Frugttræer 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Er træer, der plantes med henblik på udnyttelse af deres frugter. Er som regel forældlede 
sorter af vildarten. 
 
Frugttræer anvendes både for frugtens og blomstringens skyld. De opnår ofte en speciel 
form, men beskæres principielt af hensyn til blomstring og frugtsætning.  
 

Særligt ud-

seende 

 

Foto 

 
Eksempel på frugttræer på rasteplads 

Forekomst  

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal der 

gøres 

Plejen sigter mod, at planterne giver et udbytte samt er sunde og frodige  

 

Detaljeret 

krav 

I DET ÅBNE LAND, I BYER OG PÅ SIDEANLÆG: 

Beskæring: 

 Udtynding i grene  

Fjernelse af vanris på grene 

Affaldet flises eller køres bort. 

 

Ukrudtsbekæmpelse: 

 Ukrudt forekommer ikke efter lugning 

 

Opbindinger: 

 Efterses og justeres  

 Fjernes 

 

Jorddækning: 

 Udlægning af 15 cm flis om træer i Ø= 1 m. 

Supplering af flislag 

 

Hyppighed og 

periode 

Udføres kun efter aftale med Vejdirektoratet 
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B18 Lund  
 

Beskrivelse 

af elementet 

Består af bestandtræer og underskov med forskellig arts- og aldersfordeling, hvor trækro-

nerne varierer mellem at være fritvoksende og sammenvoksede. 

 

En lund giver en rumlig oplevelse såvel indefra som udefra. Indefra opleves lunden med 

lysninger og en underskov med træer og buske. 

 

Udefra opleves lundes som et afgrænsende og adskillende element.  

Særligt ud-

seende 

 

Foto 

 
Eksempel på en lund 

Forekomst  

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal der 

gøres 

Plejen sker af hensyn til helheden og afhænger af målsætning, alder og voksested. 

Detaljeret 

krav 

I DET ÅBNE LAND, I BYER PÅ SIDEANLÆG OG PÅ RAMPER: 

 

Udtynding: 

typisk 30 % af planterne fældes. 

Grene og stammer efterlades i beplantningen. 

Hyppighed og 

periode 

Udføres kun efter aftale med Vejdirektoratet 
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B19 Skov  
 

Beskrivelse 

af elementet 

Skove er en større fladeplantning af en eller flere træarter. Der indgår også buske i be-

voksning, men træerne er den dominerende art. 

En skov giver en rumlig oplevelse såvel indefra som udefra.  

Indefra opleves skoven med bestandstræer og underskov som et rum. 

Udefra afgrænser og adskiller skoven arealer eller andre elementer. Skoven er ofte et 

stort selvstændigt areal, men findes også i mindre målestok  

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto 

 
Eksempel på ung skov 

Forekomst  

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal der 

gøres 

Plejen afhænger af målsætning, alder og voksested. 

Detaljeret 

krav 

I DET ÅBNE LAND, I BYER OG PÅ RAMPER: 

 

Udtynding: 

typisk 30 % af planterne fældes. 

Grene og stammer efterlades i beplantningen 

 

Hyppighed og 

periode 

Udføres kun efter aftale med Vejdirektoratet 
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B20 BLOMSTERBEDE, ROSER OG STAUDER  
 

Beskrivelse 

af elementet 

Er flerårige urteagtige/træagtige plantearter, der ikke tilhører den vilde danske flora. 
Kan vokse enkeltvis eller i større eller mindre grupper og med større eller mindre evne til 
at klare sig i konkurrencen med andre urter, såvel vilde som andre stauder, en- eller fler-
årige. 
 
Blomsterbedene benyttes til at give en oplevelse/udsmykning enten i form af bladfarver el-
ler – former eller ved deres blomstring 
 

Særligt ud-

seende 

 

Foto 

  
Storkenæb  og                                      Rudbeckia                          –  robuste stauder 

Forekomst Forekommer i byområder og rundkørsler samt på rastepladser 
 

Særlige for-

hold/krav 

Højt plejeniveau 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal der 

gøres 

Plejen afhænger af målsætning og artssammensætning. 

Detaljeret 

krav 

I BYER, PÅ SIDEANLÆG, I RUNDKØRSLER OG HANKEANLÆG 

 

Efterplantning/omplantning: 

 Afhænger af målsætning og artssammensætning 

 

Beskæring: 

 Afpudsning 

 Affaldet køres bort 

 

Ukrudtsbekæmpelse: 

 Ukrudt forekommer ikke efter lugning 

 Affaldet køres bort  

 

Hyppighed og 

periode 

Udføres kun efter aftale med Vejdirektoratet 
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B21 KLATREPLANTER 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Er flerårige vedagtige plantearter, det vokser opad og slynger eller hæfter sig til anden 
støtte, da de ikke er i stand til at bære sig selv.  
De kan være selvhæftende, klatrende ved torne eller slyngtråde eller ved at slynge grene-
ne om andre fæstet og derved komme i vejret. 
De kan også være rankende. Disse er næsten i stand til at bære sig selv. 
 
Klatreplanter benyttes til at give frodighed og en oplevelse enten i form af bladfarver eller – 
former eller ved deres blomstring.  

Særligt ud-

seende 

 

Foto 

 
Vild klematis 

Forekomst Især op ad støjskærme o. lign. Lodrette vægge langs alle vejtyper. 
 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Klatreplanter vedligeholdes 

Detaljeret 

krav 

I DET ÅBNE LAND: 
Opbinding til mur/stativ: 
 

Foryngelsesbeskæring: 
 Total nedskæring til 15 cm højde.  
 Affaldet flises eller køres bort 
 

Ukrudtsbekæmpelse: 
 Ukrudt forekommer ikke i en radius af ½ m fra planternes basis efter lugning.  
 Affaldet køres bort  
 

I BYER OG PÅ SIDEANLÆG: 
Opbinding til mur/stativ: 
 

Foryngelsesbeskæring: 
 Total nedskæring til 15 cm højde.  
 Affaldet flises eller køres bort 
 

Ukrudtsbekæmpelse: 
 Ukrudt forekommer ikke i en radius af ½ m fra planternes basis efter lugning.  

Affaldet køres bort 
 

PÅ RAMPER: 
vedligeholdes som åbent land eller byer afhængig af rampens placering 
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Hyppighed 

og periode 

Udføres kun efter bestilling fra Vejdirektoratet 
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B22 Løgvækster  
 

Beskrivelse 

af elementet 

Er flerårige urteagtige plantearter, der danner et løg/knold under jorden.  

Anvendes ofte til farverig udsmykning i foråret hvor kun få andre planter blomstrer. 

 

Kan vokse enkeltvis eller i større eller mindre grupper og med større eller mindre evne til 

at klare sig i konkurrencen med andre urter, såvel vilde som stauder, en- eller flerårige.  

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto 

 
Allium afflatunense i rundkørsel 

 

Forekomst Optræder i græsplæner eller bede  

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal der 

gøres 

Nedklipning og slåning efter nedvisning 

Detaljeret 

krav 

I DET ÅBNE LAND, I BYER, PÅ SIDEANLÆG OG PÅ RAMPER: 

 

Nedklipning/slåning: 

 Slås efter nedvisning 

 

Ukrudtsbekæmpelse i bede: 

 Ukrudt forekommer ikke efter lugning 

 

Hyppighed og 

periode 

Udføres kun efter bestilling fra Vejdirektoratet 
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B24 HEDE 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Hede er træløse arealer, der er overvejende bevokset med dværgbuske af lyng- og bølle-

familierne  

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto 

 
Eksempel på hede 

 

Forekomst Langs alle typer veje 

 

Særlige for-

hold/krav 

Bør bevares. 

Der må ikke udføres græsslåning, hvor der vokser lyng. 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Bevoksningstypen vedligeholdes 

Detaljeret 

krav 

I DET ÅBNE LAND, I BYER, PÅ SIDEANLÆG OG PÅ RAMPER: 

 

Fjernelse af uønsket opvækst af andre vedplanter med års mellemrum 

 

Hyppighed 

og periode 

Udføres kun efter bestilling fra Vejdirektoratet 
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17 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR HEGN 

17.1 ALMENT 

Hegnsarbejder udføres i henhold til ”hegning langs veje, anlæg og planlægning, vejregler, oktober 2011”. 

som kan ses her: http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-anlaeg-hegning-2011-

full&q=hegning. 30 

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?schultzlink=vd-anlaeg-hegning-2011#pkt4.2  

Hegnsarbejder udføres på udførelseskrav. 

 

17.1.1 Omfang 

Omfatter reparation og/eller nyopsætning af vildthegn og trådhegn langs statsveje og på sideanlæg. 

 

Vildthegn forekommer på lange strækninger langs statsveje, fortrinsvis motorveje. 

Trådhegn forekommer især i byer og på sideanlæg. 

 

17.2 MATERIALER 

Reparationsarbejder udføres med samme materialer som det eksisterende hegn med mindre andet afta-

les med Vejdirektoratet ved bestilling af arbejdet. 

 

17.3 UDFØRELSE 

Stolper skal stå i lod og stå fast – må ikke kunne rokke. 

Hegnet skal sidde stramt med lige over og underkant. Der må ikke være huller i hegnet større end ma-

skernes hulstørrelse. 

 

17.3.1 Vildthegn 

17.3.1.1 Alment 

Arbejdet omfatter levering og opsætning af TYPE II HEGN: Vildthegn med robiniestolper. 

 

Vildthegn er et 1,73 m højt hegn bestående af 1 glat tråd over et minimum 1,60 m højt skovhegn monteret 

på 3 rækker strammetråde fastgjort til robiniestolper. Maskevidden er 150 mm. 

 

17.3.1.2 Materialer 

Stolper 

For robiniestolper stilles følgende krav: 

Stolperne skal være af savet robinie. Træet skal være vel lagret, sundt, fast og fri for skadelige revner og 

andre fejl, rette i et plan, og altid med en ret savflade, således at de kan bringes til at flugte i et retlinet 

hegn. 

 

 
30

. Gennemstreget link er ændret. Nyt link er i blå/gråtone
 

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-anlaeg-hegning-2011-full&q=hegning
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-anlaeg-hegning-2011-full&q=hegning
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?schultzlink=vd-anlaeg-hegning-2011#pkt4.2
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Stolperne leveres 10 x 10 cm i tværsnit Stolpelængden skal være 3,00 m.  

 

Strammetråde 

Strammetråde skal være AI/Zn varmforzinket som Crapal 4 high tensile (hård tråd), diameter 3,5 mm 

(brudstyrke min. 1.000 N/mm2). 

Strammetråde samles med beslag som fa. Gripple, eller tilsvarende. 

 

Fastgørelse af hegn til strammetråde 

Der skal anvendes AI/Zn galvaniserede 1,8 mm clips (C-rings) (som fa. Simes Bezinal, eller tilsvarende) 

for fastgørelse af hegn til strammetråde. Hegnet skal kunne bevæge sig frit i clipsen. 

 

Strammere 

Strammere skal være som fa. Gripple, eller tilsvarende. 

 

Kramper 

Kramper skal være som 4,0 x 50 mm varmforzinket med modhager som Crapal 4 eller tilsvarende. 

 

Vildthegn 

Vildthegn skal være fremstillet af AI/Zn varmforzinket ståltråd kvalitet Crapal 4. Hegnet skal være som 

156/23/15/2,5/2,0 Crapal 4 fra fa. Trefil ARBED, eller tilsvarende. 

Vildthegnet skal have en maskevidde på 150 mm. 

 

Låge 

Stolperne omstøbes med en jordfugtig beton med karakteristisk trykstyrke 10 MN/m2. 

 

17.3.1.3 Udførelse 

Alment 

Ved opstilling af hegn langs vejens kronekant skal hegnet følge vejens horisontalkurver, dog retlinet mel-

lem afstivede stolper. 

Vertikalt skal hegnet have et jævnt forløb og i princippet følge terrænet. Er der enkelte ujævnheder i ter-

rænet skal de jævnes ud, således at hegnet slutter tæt til terræn. 

 

Underbunden 

Underbunden er stærkt varierende, og muldtykkelserne varierer også. Entreprenøren skal selv orientere 

sig om fremkommeligheden med arbejdsmaskiner. 

 

Opsætning af stolper 

Stolperne opstilles med indbyrdes afstand på maks. 4,00 m, dog afhængig af lokale forhold, bl.a. jord-

bundsforhold. 

Stolperne placeres med rodenden nedad, i 80-100 cm dybde under terræn i borede eller gravede huller, 

og der udføres en omhyggelig tilstampning samtidig med tilfyldningens påbegyndelse. Derefter skal der 

stampes omhyggeligt pr. 15-20 cm påfyldning. 

Afstivende mellemstolper med dobbelt afstivning skal udføres pr. maks. 100 m. Alle hjørnestolper skal af-

stives i begge retninger. I mellem stolper og afstivninger udføres tætte sammenskæringer med forsats, 

der sømmes med varmforzinkede søm i passende længder. 

Endestolper, hjørnestolper og afstivede mellemstolper omstøbes med jordfugtig beton. 
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Afstivningen for ovennævnte stolper skal ligeledes omstøbes med jordfugtig beton med karakteristisk 

trykstyrke 10 MN/M2. 

 

Centerlinien i stolper og afstivninger skal henholdsvis være i lod og under 45° i forhold til terræn. 

 

Stolpernes højde over terræn for vildthegn skal være 1,80 m. 

Stolperne placeres med den plane side mod motorvejen og den plane side skal være parallel med heg-

net. 

 

Opsætning af strammetråde 

Samtlige strammetråde opsættes med grippler, hvis indbyrdes afstand maks. må være 300 m. 

Strammetrådene monteres til stolperne med kramper, som placeres i træets kerne. 

Strammetråden skal kunne bevæges frit i forhold til stolperne. 

Ved islåning/sømning af kramper skal det påses, at der ikke sker beskadigelse af galvaniseringen på 

strammetrådene og kramperne. 

Evt. beskadigede strammetråde og kramper skal udskiftes. 

 

Opsætning af hegn 

Hegnet fastgøres til strammetråde med galvaniserede clips (ringe) som Bezinal eller tilsvarende, som føl-

ger: 

 Ved øverste strammetråd pr. 15 cm. 

 Ved midterste strammetråd pr. 45 cm. 

 Ved nederste strammetråd pr. 45 cm. 
 

Clipsene må ikke beskadige galvaniseringen ved påsætning. 

Strammetråden skal kunne bevæge sig frit i forhold til hegnet. 

Vildthegnets underkant placeres 10 cm under terræn. Den glatte tråd placeres 13 cm over vildthegnets 

overkant. 

Samlinger af hegnet skal ske med Alu-muffer efter nærmere aftale med tilsynet. 

 

17.4 KONTROL 

Det færdigt opstrammede hegn må, ved en konstant kraft på 7 kg på øverste længdetråd midt mellem 2 

stolper, højst kunne give en elastisk deformation på 10 cm. 

 

17.5 ELEMENTBESKRIVELSER 

 

Element Element-nr. 

Vildthegn HE01 

Trådhegn HE02 

Paddehegn HE03 

 

Elementbeskrivelserne kan ses i BILAG-LVD-DRI-7.13 herunder 
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HE01 VILDTHEGN 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Hegning langs veje benyttes i dag for at forhindre, at dyr og mennesker krydser vejene på 
uhensigtsmæssige steder. 
 
Hegning anvendes endvidere til at lede dyr og mennesker hen til lokaliteter, hvor en kryds-
ning af vejen er hensigtsmæssig (stibroer, tunneller og/eller faunapassager mv.) 
 

Særligt ud-

seende 

Vildthegn er udført af lodrette pæle og langsgående galvaniseret/plastbeklædt stål tråd.  
 

Foto -  

Eksempler 

  
Eksempler på Vildthegn 

 
Eksempel på vildtspring 

Forekomst Vildthegn findes langs alle vejtyper (motorveje, motortrafikveje og hovedlandeveje).  

Særlige for-

hold/krav 

Opsætning, retablering og vedligehold udføres som anført i ”Hegning langs veje – en vej-
ledning. Nov 2009” som kan ses her: http://webapp.vd.dk/vejregler/pdf/VRA-V14-v1-
Hegningsrapport_Nov-2009_(pub).pdf 31 
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?schultzlink=vd-anlaeg-hegning-2011#pkt4.2  

 

 

 
31

. Gennemstreget link er forældet. Nyt link til gældende udgave= 2011 er i blå/gråtone
 

 

  

http://webapp.vd.dk/vejregler/pdf/VRA-V14-v1-Hegningsrapport_Nov-2009_(pub).pdf
http://webapp.vd.dk/vejregler/pdf/VRA-V14-v1-Hegningsrapport_Nov-2009_(pub).pdf
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?schultzlink=vd-anlaeg-hegning-2011#pkt4.2
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 Udførelseskrav 

Hvad skal 
der gøres 

Vedligehold af eksisterende vildthegn. 
 

Detaljeret 
krav 

Hegnet skal til enhver tid være: 
• uden huller i hegnet  
• tilhæftet til stolperne  
• tilsluttet jordoverfladen  
• uden veksler og fordybninger som indikerer, at der jævnligt passerer dyr under hegnet  
• med intakte stolper, der står fast. 

 
Reparation eller genopsætning skal ske til den godkendte anlægsstandard som anført 
ovenfor under særlige forhold. 

Hyppighed 
og periode 
 

Udføres kun på bestilling af vejdirektoratet 
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HE02 TRÅDHEGN, FODHEGN og RÆKVÆRK 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Hegning langs veje benyttes i dag for at forhindre, at dyr og mennesker krydser vejene på 
uhensigtsmæssige steder. 
 
Fodhegn og rækværk opsættes især for at markere grænsen mellem arealer, hvor der fo-
rekommer trafik og arealer, som er forbeholdt gående mv. 

Særligt ud-

seende 

 
 

Foto - Ek-

sempler 

 

     
Eksempel på rækværk         Eksempel på trådhegn 

    
Eksempelr på fodhegn       Eksempel på hegn med 2-3 tråde 
 

Forekomst Trådhegn findes langs alle vejtyper (motorveje, motortrafikveje og hovedlandeveje).  
Fodhegn og rækværk findes især lange hovedlandeveje og på sideanlæg 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Vedligehold af eksisterende trådhegn, fodhegn, rækværk mv. 
 

Detaljeret 

krav 

Hegnet skal til enhver tid være: 
• uden huller i hegnet  
• tilhæftet til stolperne  
• tilsluttet til jordoverfladen  
• uden veksler og fordybninger som indikerer, at der jævnligt passerer dyr under hegnet  
• med intakte stolper, der står fast. 
 
Påkørte eller på anden måde beskadigede hegn skal repareres/genopsættes. 
 

Hyppighed 

og periode 

 

Udføres på bestilling fra Vejdirektoratet 
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HE03 PADDEHEGN 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Hegn til hindring af padders passage. Hegnet kan være udført i beton, stål eller plast. 

 

Særligt ud-

seende 

 

 

Foto - Ek-

sempler 

   

Eksempler på paddehegn 

 

Forekomst Paddehegn findes på alle vejtyper (motorveje, motortrafikveje og hovedlandeveje).  

 

Særlige for-

hold/krav 

Opsætning, retablering og vedligehold udføres som anført i ”Hegning langs veje – en vej-

ledning. Nov 2009” som kan ses her http://webapp.vd.dk/vejregler/pdf/VRA-V14-v1-

Hegningsrapport_Nov-2009_(pub).pdf 32
. 

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?schultzlink=vd-anlaeg-hegning-2011#pkt4.2  

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Vedligehold af eksisterende paddehegn. 

Detaljeret 

krav 

Paddehegn skal kontrolleres for udskridninger, vegetation og andre forhold, som kan resul-

tere i, at padderne kan klatre over hegnet. 

 

Klipningen af rabatten er vigtig for at forhindre, at urteagtig vegetation lægger sig ind over 
paddehegnet og derved gør det muligt for padderne at klatre over hegnet. Klipningen bør 
foretages i tørvejr i maj og november til januar.  
 
Græsset klippes til 5 cm højde i en afstand af 25 cm på begge sider af den lodrette del af 
paddehegnet. Der klippes således også ind under den evt. hvælvede del af paddehegn. 

 
Reparation eller genopsætning skal ske til den godkendte anlægsstandard som anført 

ovenfor under særlige forhold  

 

Hyppighed 

og periode 

 
Udføres på bestilling fra Vejdirektoratet 

 

 
32

. Gennemstreget link er forældet. Nyt link til gældende udgave= 2011 er i blå/gråtone
 

  

http://webapp.vd.dk/vejregler/pdf/VRA-V14-v1-Hegningsrapport_Nov-2009_(pub).pdf
http://webapp.vd.dk/vejregler/pdf/VRA-V14-v1-Hegningsrapport_Nov-2009_(pub).pdf
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?schultzlink=vd-anlaeg-hegning-2011#pkt4.2
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18 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR 

FAUNAPASSAGER 

18.1 ALMENT 

Ren- og vedligehold af faunapassager udføres i henhold til ”Vejregel, fauna- og menneskepassager – en 

vejledning, anlæg og planlægning, juni 2011 

som kan ses her: http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-anlaeg-fauna-full&q=hegning 33 

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=Fauna+og+menneskepassager+&docId=vd-anlaeg-

fauna-2012-full  

 

18.1.1 Omfang 

Tilstandskrav:  

Omfatter renhold/oprensning og vedligehold af funktionsdygtige faunapassager. 

 

Udførelseskrav:  

Skader på faunapassagens konstruktion rapporteres til Vejdirektoratet. 

 

18.2 KVALITETSKRAV 

Vandførende faunapassager skal til stadighed have fri vandpassage og må ikke gro til eller slemme til 

med tilført materiale eller affald.  

 

Tørre faunapassager skal til stadighed have fri passagemulighed for den størrelse dyr, de er bygget til. 

Affald må ikke hindre mulighed for passage af faunapassagen for de dyr, den er bygget til. 

 

18.3 MATERIALER 

Til reparationer benyttes samme slags materialer som de eksisterende. 

 

18.4 UDFØRELSE 

Oprenset materiale må ikke efterlades foran faunapassagens åbninger. 

 

Mundingerne af underføringer skal friholdes for opvækst af træer og buske, der blokerer adgangen til 

passagen og oversigtsforholdene gennem passagen. 

Bundmaterialet i tørre underføringer og påfyldninger på banketter i våde underføringer efterfyldes, hvis 

det er skyllet bort. 

 
33
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18.5 ELEMENTBESKRIVELSER 

Element Element-nr. 

FAUNAPASSAGE  R75 

 

Elementbeskrivelsen kan ses i BILAG-LVD-DRI-7.3 – se side 224. 
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19 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR 

BROLÆGNING 

19.1 ALMENT 

Særlig arbejdsbeskrivelse for brolægning er supplerende til følgende: 

 

Udbudsforskrift, veje – brolægning, vejledning, sept. 2007 

som kan ses her: http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-20101209092747639-

full&q=brol%c3%a6gning 

 

Udbudsforskrift, veje – brolægning, Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB), sept. 2007 

Som kan ses her: http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-20101209092747763-

full&q=brol%c3%a6gning 

 

Vejunderbygning i hht følgende: http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vejregel-udbud-

vejunderbygning-full&q=b%c3%a6relag 34 

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=vejunderbygning&docId=vejregel-udbud-

vejunderbygning-full   

 

Bundne bærelag i hht til udbudsforskrift, hydraulisk bundne bærelag, nov. 2009 

som ses her: http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-20101209092743473-

full&q=b%c3%a6relag. 

 
7 
Lagtykkelser iht. Vejreglen Vejkonstruktioner. Dimensionering af befæstelser og forstærknings-

belægninger 2011 http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-anlaeg-befaest-

full&q=dimensionering+%2b+b%c3%a6relag 34 

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=Vejkonstruktioner.+Dimensionering+af+bef%c3%a6stelse

r+og+forst%c3%a6rkningsbel%c3%a6gninger&docId=vd-anlaeg-befaest-full  

 

19.1.1 Omfang 

Omfatter reparation, omlægning eller nylægning af gangarealers befæstelse med belægningssten eller 

fliser. 

 

Brolægning er beskrevet som elementer jf. BILAG-LVD-DRI-7.14 – se side 398 - 408. 

 

Elementbeskrivelserne er opbygget så de indeholder: 

 Definition af elementet og beskrivelse af, hvor det kan forekomme og hvorledes vedligehold 
skal udføres. 

 Beskrivelse af Udførelseskrav til elementets vedligehold. 
 
7 

Gennemstreget tekst ændres iht. Rettelsesblad nr. DRI- 7. Ny tekst er i blå/gråtone. 
34
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19.2 KVALITETSKRAV 

Alle brolægningsarbejder udføres til udførelseskrav og i hht DS 1136, 2003 – Brolægning samt de i ele-

mentbeskrivelserne anførte krav. 

 

19.3 MATERIALER 

Ved omlægning benyttes samme materialer som den eksisterende befæstelse 

Ved nylægning aftales arten af befæstelsen med Vejdirektoratet ved arbejdets bestilling. 

 

Fugemateriale aftales ved bestillingen. 

19.4 UDFØRELSE 

Ved omlægning bortskaffes ødelagte/beskadigede sten og erstattes med nye af samme type/model. 

 

Underlaget for brolægningsarbejder skal være velkomprimeret, bæredygtigt og frostsikkert udført i hen-

hold til de givne belastningsforudsætninger. Underlaget skal være reguleret således, at overfladen ligger 

med tolerancen +/- 10 mm 

Opretning skal finde sted inden belægningsarbejdet udføres. Arbejdet udføres i hht følgende:  

 

Lægge- og sættemateriale 

Ved hærdende sættematerialer skal brolægningen sikres en efter temperaturforholdene tilstrækkelig 

hærdetid inden brolægningen belastes med trafik. 

 

Belægningen skal samme dag, som den er sat, udfuges med betonmørtel (1:2,5; sætmål 100). Betonen 

skal før, under og efter indbygningen beskyttes mod udtørring, fx ved afdækning med plastpresenning, 

vintermåtter e.l. 

 

Belægningen må først belastes med trafik efter hærdetid fastsat efter temperatur og trafikbelastning. 

 

Sætning i cementstabiliseret grus og fugning med betonmørtel må ikke udføres ved belægningstempera-

turer under 5
o
C. 
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19.5 ELEMENTBESKRIVELSER 

 

Element Element nr. 

Kantsten BR01 

Chaussésten BR02 

Fliser BR03 

Betonbelægningssten BR04 

Trapper BR05 

Svingsten BR06 

Græsarmering BR07 

Vandrender BR08 

 

Elementbeskrivelserne kan ses i BILAG-LVD-DRI-7.14 - herunder.  
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BR01 KANTSTEN 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser 
eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, rundkørsler, midterrabat 
og/eller heller. 

Særligt ud-

seende 

Kantsten kan have overflader af beton, granit, asfalt, plastic eller metal mm.  

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er markeret 

med blåt 

     
Kantstenaf fladjern og betonkantsten i rundkørsel på vej 522 km 37,8 

 

   
Betonkantsten omkring helle og granitkantsten langs cykelsti og fortov 

 

   
Granitkantsen langs gade i Tinglev 

 

Forekomst Kantsten kan forekomme på alle veje og stier/fortove. 
 

Særlige for-

hold/krav 

Der kan forekomme præfabrikeret helleanlæg. 
Ved overgange/overkørsler kan lysning være mindre end 3cm. 
Sættemateriale af beton til kantbegrænsninger skal være med en karakteristisk trykstyrke: 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Gensætning og reparation foretages med samme type, højde og funktion som de oprinde-

lige kantsten, med mindre andet aftales. 

 

Detaljeret 

krav 

Udføres i hht Udbudsforskrift – Brolægning (AAB), Vejdirektoratet 2007 som kan ses her: 

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-20101209092747763-

full&q=brol%c3%a6gning 

 

Kantsten sættes, så sættematerialet har en lagtykkelse på min. 150 mm i min. 350 mm's 

bredde under kantstenen. Betonen føres op bag kantstenen i 150 mm's bredde indtil 150 

mm under kantstenens top. Foran kantstenen føres betonen i 100 mm's bredde op til un-

derside af bundne lag eller underside af afretningslag. 

 

Kantsten og svingsten skal følge de foreskrevne vejlinjer og sættes med et jævnt forløb 

uden knæk efter de på tegningerne angivne koter inden for en nøjagtighed på +/-5 mm 

målt på en 4 m retskede. 

 

Knasfuger må ikke forekomme. 

I fodgængerovergange, overkørsler m.v. forsænkes kantstenene mellem fortov og køreba-

ne. 

 

Hyppighed 

og periode 

Udføres efter bestilling fra Vejdirektoratet 

 

  

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-20101209092747763-full&q=brol%c3%a6gning
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-20101209092747763-full&q=brol%c3%a6gning
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

BR02 BROSTEN OG CHAUSSESTEN 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Belægning i granit. Anvendes også på overkørselsarealer, heller og som bånd mellem be-
lægningssten/fliser.  
 

Særligt ud-

seende 

Savet eller kløvet granit. 
Omfatter alle typer af granitbelægninger.

  

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

  
Chaussésten på hellespids 
 

Forekomst Kan forekomme på alle veje, stier og fortove. 
 

Særlige for-

hold/krav 

Der kan forekomme forskellige former af faste fuger. 
 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Gensætning og reparation foretages med samme type, højde og funktion som de oprinde-
lige chassesten og brosten, med mindre andet aftales. 
 

Detaljeret 

krav 

Udføres i hht Udbudsforskrift – Brolægning (AAB), Vejdirektoratet 2007 som kan ses her: 
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-20101209092747763-
full&q=brol%c3%a6gning 
 
Fuger i granitstensbelægninger: 
Fugematerialet skal være som det hidtidige med mindre andet aftales ved bestillingen. 
Fugebredde ved chaussésten skal være mellem 8 og 10 mm.  
 
Fuger i chausséstensbelægninger skal være helt fyldte og topfyldes med foreskrevet fu-
gemateriale i henhold til leverandøranvisninger.  
 
Inden topfyldning skal det sikres, at fugematerialet mellem fugerne er komprimeret. Dette 
kan f.eks. ske ved vanding. 
 
Ved hærdende sættematerialer skal brolægningen sikres en efter temperaturforholdene til-
strækkelig hærdetid, inden brolægningen belastes med trafik. 
 
Sættemateriale af beton til kantbegrænsninger skal være med en karakteristisk trykstyrke: 
fck > 16 MPa  
 
Ved fugearbejde efterfyldes fuger løbende med nyt fugemateriale indtil fugerne er helt fyld-
te. Overskydende fuge materiale skal fjernes senest efter 3 uger 
 

Hyppighed 

og periode 

Udføres kun på bestilling fra Vejdirektoratet 

  

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-20101209092747763-full&q=brol%c3%a6gning
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-20101209092747763-full&q=brol%c3%a6gning
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

BR03 FLISER 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Belægning i beton til områder der fortrinsvis bruges af fodgængere 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

    
Fliser på fortov  

 

Forekomst  

Særlige for-

hold/krav 

Der kan forekomme bånd af anden belægning i flisebelægningen f.eks. chaussesten eller 

brosten 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Omlægning og reparation foretages med samme type, højde og funktion  

som de oprindelige fliser, med mindre andet aftales. 

Detaljeret 

krav 

Udføres i hht Udbudsforskrift – Brolægning (AAB), Vejdirektoratet 2007 som kan ses her: 

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-20101209092747763-

full&q=brol%c3%a6gning 

 

Underlaget for belægningsarbejder skal være velkomprimeret, bæredygtigt og frostsikkert 

udført i henhold til de givne belastningsforudsætninger. Underlaget skal være reguleret så-

ledes, at overfladen ligger med tolerancen +/-10 mm. 

 

Tilpasning af fliser skal ske ved skæring. 

 

Hyppighed 

og periode 

Udføres kun på bestilling fra Vejdirektoratet 

 

  

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-20101209092747763-full&q=brol%c3%a6gning
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-20101209092747763-full&q=brol%c3%a6gning
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

BR04 BETONBELÆGNINGSSTEN 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Belægning i betonsten der kan bruges til alle former for trafik og parkering 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

 

  
Betonbelægningssten på den midterste del af helle 

 

     
Betonbelægningssten på kørebane i Gram 

 

Forekomst Forekommer på alle veje, cykelstier og fortove 

 

Særlige for-

hold/krav 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Omlægning og reparation foretages med samme type, højde og funktion  

som de oprindelige betonbelægningssten, med mindre andet aftales. 

 

Detaljeret 

krav 

Udføres i hht Udbudsforskrift – Brolægning (AAB), Vejdirektoratet 2007 som kan ses her: 

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-20101209092747763-

full&q=brol%c3%a6gning 

 

Underlaget for belægningsarbejder skal være velkomprimeret, bæredygtigt og frostsikkert 

udført i henhold til de givne belastningsforudsætninger. Underlaget skal være reguleret 

således, at overfladen ligger med tolerancen +/-10 mm. 

 

Der må ikke forekomme sten der er under 25% af stenens oprindelige størrelse mod fast-

kant  

 

Der må ikke forekomme sten der er under 50% af stenens oprindelige størrelse mod ter-

ræn 

 

Hyppighed 

og periode 

Udføres kun på bestilling fra Vejdirektoratet t 

 

  

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-20101209092747763-full&q=brol%c3%a6gning
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-20101209092747763-full&q=brol%c3%a6gning
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

BR05  TRAPPER  
 

Beskrivelse 

af elementet 

Trapper kan være konstrueret af asfalt, beton, granit, belægningssten, træ m.m.  

Konstruktionen omfatter både en trinflade, trinkant samt sider i overgang til terræn og evt. 

gelændere. 

 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler 

Eksempler på trapper 

   
 

Forekomst Kan forekomme på alle veje, langs cykelstier og fortove 

 

Særlige for-

hold/krav 

Der kan forekomme arealer parallelt med, eller på trappe arealet til færdsel for lette trafi-

kanter cykler, knallerter mv. 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Gensætning og reparation foretages med samme type og dimension, med mindre andet af-
tales. 
 

Detaljeret 

krav 

Udføres i hht Udbudsforskrift – Brolægning (AAB), Vejdirektoratet 2007 som kan ses her: 
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-20101209092747763-
full&q=brol%c3%a6gning 
 
Underlaget for belægningsarbejder skal være velkomprimeret, bæredygtigt og frostsikkert 
udført i henhold til de givne belastningsforudsætninger  
 
Der må ikke forekomme sten, der er under 50% af stenens oprindelige størrelse mod ter-
ræn. 
 
Det enkelte trin skal have et fald på min. 15 promille og max 30 promille mod forkant. 
 

Hyppighed 

og periode 

Udføres kun på bestilling fra Vejdirektoratet 

 

 

  

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-20101209092747763-full&q=brol%c3%a6gning
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-20101209092747763-full&q=brol%c3%a6gning
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

BR06  SVINGSTEN  
 

Beskrivelse 

af elementet 

Svingsten er betonsten som sættes i kurver.  

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

     
Svingkantsten i vejsving 

 

Forekomst Kan forekomme på alle veje 

 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 
der gøres 

Gensætning og reparation foretages med samme type, højde og funktion  
som de oprindelige svingsten, med mindre andet aftales. 

Detaljeret 

krav 

Udføres i hht Udbudsforskrift – Brolægning (AAB), Vejdirektoratet 2007 som kan ses her: 
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-20101209092747763-
full&q=brol%c3%a6gning 
 
Underlaget for belægningsarbejder skal være velkomprimeret, bæredygtigt og frostsikkert 
udført i henhold til de givne belastningsforudsætninger  
 
Svingsten skal nøjagtigt følge de foreskrevne vejlinjer og sættes med et jævnt forløb uden 
knæk efter de på tegningerne angivne koter inden for en nøjagtighed på +5 mm målt på en 
4 m retskede 
 
Der fuges mellem svingstenene med jordfugtig beton (strandsand + cement) 
Belægningen må først belastes med trafik efter hærdetid fastsat efter temperatur og trafik-
belastning. 
 
Sættemateriale af beton til kantbegrænsninger skal være med en karakteristisk trykstyrke: 

 

Hyppighed 

og periode 

Udføres kun på bestilling fra Vejdirektoratet 

  

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-20101209092747763-full&q=brol%c3%a6gning
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-20101209092747763-full&q=brol%c3%a6gning
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

BR07  GRÆSARMERING  
 

Beskrivelse 

af elementet 

Græsarmering er en beton- eller plasticbelægning der tillader opvækst af græs og urter i 

belægningen. 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

 

  
Græsarmering delvist bevokset med græs 

 

Forekomst Kan forekomme på alle veje 

 

Særlige for-

hold/krav 

 

 

 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Omlægning og reparation foretages med samme type, højde og funktion  

som den oprindelige belægning, med mindre andet aftales. 

Detaljeret 

krav 

Udføres i hht Udbudsforskrift – Brolægning (AAB), Vejdirektoratet 2007 som kan ses her: 

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-20101209092747763-

full&q=brol%c3%a6gning 

 

Af hensyn til græssets mulighed for vækst skal underlaget opbygges bunden som maka-

dam  - dvs. uden brug af stabilt grus. 

Efter lægning af græsarmeringen fyldes hullerne med velstruktureret muldjord og tilsås 

med græsfrø svarende til blandingen Vejrabat Standard fra DLF Trifolium. Græssåning 

bør udføres i perioden april – september. 

 

Indbygning af belægningsstenene skal altid ske iht. leverandørens anvisninger. Belæg-

ningsopbygning skal altid dimensioneres iht. vejreglen ”DIMENSIONERING AF 

BEFÆSTELSER OG FORSTÆRKNINGSBELÆGNINGER” 

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-anlaeg-befaest-

full&treeNav=true&navId=%7b0BE1E0A0-5C0E-47AE-B5DF-8F44F5CF8938%7d 35 

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=Vejkonstruktioner.+Dimensionering+af+bef

%c3%a6stelser+og+forst%c3%a6rkningsbel%c3%a6gninger&docId=vd-anlaeg-befaest-full   

Hyppighed 

og periode 

Udføres kun på bestilling fra Vejdirektoratet 

35
. Gennemstreget link er ændret. Nyt link er i blå/gråtone  

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-20101209092747763-full&q=brol%c3%a6gning
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-20101209092747763-full&q=brol%c3%a6gning
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-anlaeg-befaest-full&treeNav=true&navId=%7b0BE1E0A0-5C0E-47AE-B5DF-8F44F5CF8938%7d
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-anlaeg-befaest-full&treeNav=true&navId=%7b0BE1E0A0-5C0E-47AE-B5DF-8F44F5CF8938%7d
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=Vejkonstruktioner.+Dimensionering+af+bef%c3%a6stelser+og+forst%c3%a6rkningsbel%c3%a6gninger&docId=vd-anlaeg-befaest-full
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=Vejkonstruktioner.+Dimensionering+af+bef%c3%a6stelser+og+forst%c3%a6rkningsbel%c3%a6gninger&docId=vd-anlaeg-befaest-full
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

BR08 VANDRENDER 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Dybderende i belægning i beton/granitsten der bruges til at aflede vand fra færdselsarealet 

til grøft eller brønd 

Særligt ud-

seende 

 

Foto - 

Eksempler, 

hvor elemen-

tet er marke-

ret med blåt 

  
Vandrende i Ollerup, vej 714 km 7,5 

 

  
Vandrende på vej 704 km 13,4 

 

  
Vandrender langs vej 429 km 16,1 

 

Forekomst Kan forekomme på alle veje. 

Særlige for-

hold/krav 
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

 Udførelseskrav 

Hvad skal 

der gøres 

Omlægning og reparation foretages med samme type, højde og funktion  

som de oprindelige vandrender, med mindre andet aftales. 

Detaljeret 

krav 

Udføres i hht Udbudsforskrift – Brolægning (AAB), Vejdirektoratet 2007 som kan ses her: 

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-20101209092747763-

full&q=brol%c3%a6gning 

 

Underlaget for belægningsarbejder skal være velkomprimeret, bæredygtigt og frostsikkert 

udført i henhold til de givne belastningsforudsætninger. Underlaget skal være reguleret så-

ledes, at overfladen ligger med tolerancen +/-10 mm. 

Krav til fald i længderetningen min. 5 ‰.  

Der må ikke forekomme sten der er under 25% af stenens oprindelige størrelse mod fast-

kant  

 

Hyppighed 

og periode 

Udføres kun på bestilling fra Vejdirektoratet 

 

 

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-20101209092747763-full&q=brol%c3%a6gning
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=vd-20101209092747763-full&q=brol%c3%a6gning
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 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN  5798000893450 

Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

20 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR 

VINTERTJENESTE PÅ GANGSTIER PÅ SIDEANLÆG 

 
20.1 ALMENT 

Arbejdet omfatter følgende opgaver på sideanlæg: 

 

 Glatførebekæmpelse 

 Snerydning 
 

på gangarealer, der fører fra kørebane/parkeringsplads til alle døre i toiletbygning.  

 

Omfang af disse arealer fremgår af Kort over vintertjeneste på gangarealer – jf. BILAG-LVD-DRI-12. 

 

Alle arealer glatførebekæmpes hhv. sneryddes i deres fulde længde, og i mindst 75 % af bredden, dog 

mindst i 1 m bredde. 

 

Vintertjenesten skal kunne gennemføres alle dage inkl. helligdage – hele døgnet – i beredskabsperioden 

1/10–30/4. 

 

Vintertjenesten gennemføres på de i mængdeoversigten anført sideanlæg, og som vist på kort over Vin-

tertjeneste på gangarealer. 

 

20.2 KVALITET   

Glatførebekæmpelse og/eller snerydning skal være gennemført senest 4 timer efter udkald. 

 

Ved glatførebekæmpelse skal den aftalte mængde salt være jævnt udstrøet over stiarealet. Der må ikke 

spredes salt uden for de befæstede arealer. 

 

Ved snerydning skal der ryddes til fast bund, således at der max. er et tyndt snedække, der saltes væk. 

Resultatet skal være en våd sti. 

Sne skal henlægges således, at afstrømning af smeltevand ikke forhindres. 

 

20.3 MATERIALER   

Entreprenøren leverer selv salt. Der kan ikke opbevares salt på de enkelte sideanlæg. 

 

20.4 UDFØRELSE. 

Vintertjeneste iværksættes ved udkald fra Vejdirektoratet. Udkald kan gennemføres separat for flere geo-

grafiske områder. 

 

Glatførebekæmpelse udføres når der er udsigt til rim, is eller et indtil 5 cm tyndt snedække. Der saltes 

med indtil 25 g/m
2
 NaCl pr. gang. Såfremt entreprenørens materiel kan sprede fugtsalt eller saltlage til-

passes mængderne disse metoder. 
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Ved snedække over 5 cm udføres snerydning inden saltning. 

 

Ved brug af maskiner skal det sikres, at der ikke køres udenfor de befæstede arealer. 

 

20.5 ELEMENTBESKRIVELSER 

 

Snerydning  V01 

Glatførebekæmpelse V02 

 

 

Elementbeskrivelserne kan ses i BILAG-LVD-DRI-7.15 – herunder: 
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V01 SNERYDNING 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Der udføres snerydning på befæstede gangarealer iht. kortbilag fra køreba-

ne/parkeringsplads til døre i toiletbygning på sideanlæg. 

 

Særligt ud-

seende 

Befæstelsen kan bestå at mange forskellige typer belægning, ofte betonfliser eller be-

tonbelægningssten. 

 

Foto - 

Eksempler 

  
Gangareal hvor der skal udføres snerydning på sideanlæg på M64 

 

Forekomst Forekommer på alle sideanlæg, hvor der er findes offentlige toiletter. 

 

Særlige for-

hold/krav 

Omfang af disse arealer fremgår af kort: 

http://www.vdvejdrift.dk/udbud2012/upload/Bilag11_Vintertjeneste_Kort.pdf 

 

 

 Udførelseskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Der skal udføres snerydning  

Detaljeret 

krav 

Alle gangarealer sneryddes i deres fulde længde og i fuld bredde + 20 cm ud over be-
lægningskant - dog minimalt 1 m. 
 
Vintertjenesten skal kunne gennemføres alle dage inkl. helligdage – hele døgnet – i 
beredskabsperioden 1/10–30/4. 
 
Ved snedække over 5 cm udføres snerydning inden saltning. 
 
Ved snerydning skal der ryddes til fast bund, således at der max. er et tyndt snedække, 
der saltes væk. Resultatet skal være en våd sti. 
Sne skal henlægges således, at afstrømning af smeltevand ikke forhindres 
 

Hyppighed 

og periode 

Snerydning skal være gennemført senest 4 timer efter udkald. 

 

Vintertjeneste iværksættes kun ved udkald fra Vejdirektoratet. Udkald kan gennemføres 

separat for flere geografiske områder 

 

 

 

  

http://www.vdvejdrift.dk/udbud2012/upload/Bilag11_Vintertjeneste_Kort.pdf
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V02 GLATFØREBEKÆMPELSE 
 

Beskrivelse 

af elementet 

Der udføres glatførebekæmpelse på befæstede gangarealer iht. kortbilag fra køreba-

ne/parkeringsplads til døre i toiletbygning på sideanlæg. 

 

Særligt ud-

seende 

Befæstelsen kan bestå at mange forskellige typer belægning, ofte betonfliser eller be-

tonbelægningssten. 

 

Foto - 

Eksempler 

  
Gangareal hvor der skal udføres glatførebekæmpelse på sideanlæg på M64 

 

Forekomst Forekommer på alle sideanlæg, hvor der er findes offentlige toiletter. 

 

Særlige for-

hold/krav 

Omfang af disse arealer fremgår af kort: 

http://www.vdvejdrift.dk/udbud2012/upload/Bilag11_Vintertjeneste_Kort.pdf 

 

 

 Udførelseskrav 
Hvad skal 

der gøres 

Der skal udføres glatførebekæmpelse  

Detaljeret 

krav 

Alle gangarealer glatførebekæmpes i deres fulde længde og i fuld bredde. 
 
Vintertjenesten skal kunne gennemføres alle dage inkl. helligdage – hele døgnet – i 
beredskabsperioden 1/10–30/4. 
 
Entreprenøren leverer selv salt. Der kan ikke opbevares salt på de enkelte sideanlæg 
 
Ved glatførebekæmpelse skal den aftalte mængde salt være jævnt udstrøet over stia-
realet. 
Der må ikke spredes salt uden for de befæstede arealer. 
 
Glatførebekæmpelse udføres når der er udsigt til rim, is eller et indtil 5 cm tyndt sne-
dække.  

Der saltes med indtil 25 g/m
2
 
NaCl pr. gang. Såfremt entreprenørens materiel kan 

sprede fugtsalt eller saltlage tilpasses mængderne disse metoder. 
 

Hyppighed 

og periode 

Glatførebekæmpelse skal være gennemført senest 4 timer efter udkald. 

 

Vintertjeneste iværksættes kun ved udkald fra Vejdirektoratet. Udkald kan gennemføres 

separat for flere geografiske områder 

 

http://www.vdvejdrift.dk/udbud2012/upload/Bilag11_Vintertjeneste_Kort.pdf

